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SKÚLI LANDFÓGETI MAGNÚSSON

ÍSLAND UM HANS DAGA
eptir

Jón JÓDsson.

ess finnst opt getið bæði í ræðum og ritum, hve ástand

íslands á síðastliðinni öld var auœlegt. Frá því Lauritz Gottrup

í byrjun aldarinnar fór utan, til þess að reyna að sjá svo til,

að á einhvern hátt yrði bætt úr neyð Islendinga, og til ársins

1785, er í ráði var að flytja alla Islendinga suður á Jdtlands-

heiöar til að fyrirbyggja frekari eymd, má svo að orði kveða, að

saga landsins, eptir því er skráð stendur í ritum þeirra tíma,

sé ein samanhangandi raunarolla. Hvervetna ómar í eyrum

barlómurinn um harðindi, eldgos, fjársýki, hungursneyð og mann-

dauða. Margvíslegar klaganir yfir verzlunarháttum útleudinga

hafa heyrst bæði fyrr og síðar, en aldrei eins greinilega og sam-

róma. Hvar sem gripið er niður syngur við sama tón, og má
því eigi saka neinn um, þótt honum renni til rifja slík vesöld og

skipi 18. öldinni á bekk með hinum myrkustu tímabilum í sögu

lands vors.

paö er kunnugt, að þegar litið er með athygli á hin ýmsu
óh'ku tímabil í sögu mannkynsins, þá má í hinum m^Tku tíma-

bilum greina undirbúninginn undir Ijósu tímabilin. |>ar birtast

ýms atvik. bæði stór og smá, er engum getur blandast hugur

um að eigi verulegan þátt í að framleiða hina komandi um-
bótaöld. J>að er eins og öðru hvoru mitt í myrkrinu og moldviðr-

inu megi sjá rofa til sólar, fyrirboða hins komanda dags. f>annig

er því að minni hyggju varið með sögu íslands á 18. öld. Svo

má að orði kveða, að ísland á þessari eymdaröld að ýmsu leyti

taki að lifna við og bæra á sér bæði í líkamlegu og andlegu til-

liti. Margir urðu til þess fyrst í stað að skoða þessar hreyfingar

sem fjörbrot hinnar íslenzku þjóðar, en reynzlan hefur sýnt og
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2 SKÚTI LANDFÓGETI MAGNÚSSON

sannað, að þessi skoðun var röng. |>etta voru eigi fjörbrot

þjóðfélags, sem lá í andarstlitrunum, heldur morgunteygjur eptir

aldalangan dvala. I>jóðin var að rísa úr rotinu.

J>að var frá upphafi að þakka dugnaði og ósérplægni ein-

stakra manna, að hreyfingar þessar lifnuðu og komust á fót,

en hitt var mestmegnis hlýrri og vinveittri stjórn að þakka, að

þær ekki þegar í stað dofnuðu og sama svefnmókið aptur færðist

yfir þjóðina. Eins og líklegt má þykja, hafa ýmsir orðið til

þess að gera lítið úr þessum hreyfingum, og hafa slegið því við,

að þær sýnilega hafi lítinn ávöxt borið, þær hafi þotið upp og
dunið yfir eins og hvirfilbylur og jafnvel orðið til tjóns. En
þess ber að gæta, að þótt hvirfilbylurinn á stundum baki tjóns,

þá er þó sá einn hans kostur, að hann hreinsar til í loptinu og

rýmir til fyrir nýju, endurvöktu lífi. í>egar vel og rækilega er a&

gætt, má það eigi dyljast, að hreyfingar 18. aldarinnar eru eigi

aðeins fyrirboði, heldar einnig grundvöllur hins unga Islands,

og að þær að mörgu leyti hafa rutt brautina til framfara og

uppgangs 19. aldarinnar.

fað er efni þessarar ritgerðar að skýra rækilega frá lífi:

þess manns, er mestan þátt átti í að vekja þessar hreyfingar

og halda þeim við. Hann er án efa einhver sá merkasti og

einkennilegasti íslendingur, sem nokkurn tíma hefur uppi verið.

Með framúrskarandi atorku og dugnaði tók hann þegar á ung£u

aldri til starfa og sparaði hvorki fjör né fé til að fá máli sinu

ágengt, né heldur, — ef jeg mætti svo segja —
,
þrákelkni til

að berja það áfram, meðan honum vannst líf. Með fram mun
þá verða skýrt frá ástandi lands ogþjóðar, eptir því sem nauðsyn

þykir krefja.



í^að hefur lengi þótt virðing og ágæti í að eiga tigna og

mikilfenga forfeður, eigi hvað sízt meðal vor íslendinga. fykir það

eigi aðeins foríeðranna vegna, heldur með fram af því, að eigi

þykir ósýnt, að nokkrir af kostum og hæfilegleikum forfeðranna

kunni að ganga í arf til niðjanna. f>egar því um einhvern mann
er að ræða, þá er það eigi nema göður og gamall siður að

spyrja um ætt hans og uppruna.

Föðurætt Skúla má rekja til Magnúsar prests Jónssonar á

Mælifelli (pr. á Mælifelli 1622—1661). KonaMagnúsar á Mæli-

felli var Ingunn, systir þorláks biskups Skúlasonar, en móðir

þeirra var Steinunn, laundóttir Guðbrandar Hólabiskups. Móðir

Skúla var Oddný Jónsdóttir, Árnasonar á Tjörnesi, Björnssonar

á Laxamýri, Magnússonar, Árnasonar, Péturssonar, Loptssonar,

Ormssonar, Loptssonar hins ríka Guðormssonar. Magnús Árnason,

faðir Björns á Laxamýri, var giptur |>uríði, laundóttur Sigurðar

prófasts á Grenjaðarstað, Jónssonar biskups Arasonar. Fylgdi

Magnús tengdaföður sínum dyggilega að öllum málum, er risu

af mótspyrnu hans gegn siðbótinni.i

Skúli er fæddur 12. dec. 1711 að Garði í Keldubverfi, og
var Magnús faðir hans þá aðstoðarprestur þar hjá Einari Skúlasyni

föður sínum.- Skírði Einar prestur sveininn í Garðakirkju

' í æfisögu sinni (Nr, 481,4° á landsbókasafninu í Reykjavík) segir

Skúli. að Magnús á Mælifelli haíi verið sonur Síeinunnar Guðbrands-
dóttur, en það er eigi rétt (sjá Sýsiuniannaæfir). Hitt er heldur
eigi rétt. er hann á sama Stað segir, að Árni Björnsson á Laxa-
mýri hafi átt laundóttur Sigurðar á Grenjaðarstað.

» Einar Skúlason fékk Garð 1671 og andaðist þar 1741, 96 ára að

aldri.
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daginn eptir, og var hanu heitinn eptir langafa sínum Skúla presti

Magnússyni í Goðdölum (pr. að Goðdölnm 1662—1711), er

andaðist 26. sama mánaðar, rúmlega níræður.

Skúli sjálfur lýsir þannig föður síuum, að hann hafi verið

gáfaður vel og fremur lærður, klerkur góður, lagafróður, töluvert

hagmæltur og búhöldur allmikill. Mun lýsing þessi fara nærri

sanni. Telur Skúli það sem dæmi um skáldskap hans, að hann

hafi snúið innihaldi í^orsku laga í snotur Ijöð og þýtt söugvana

úr hugvekjukveri nokkru, er hét »Dm hedende Kiœdea, og

algengt var á þeim tímum. Ekki var þó neitt af ritum hans

prentað. Um Einar afa sinn fer hann svofeldum orðum : »Hann

var einkar guðhræddur og hinn mesti siðprýðismaöur og kostaði

kapps um að vera fyrirmynd annara bæði sem klerkur, búhöldur

og maður. Hann var lærður vel í Grísku og Latínu, las pýð-

versku til fuUnustu og var kennimaður góður*. Hann samdi

töluvert af prédikunum til húslestra og þýddi prédikanir Lúthers

og Brockmanns. í^egar svo stóð á, að aðstoðarprestur hans

prédikaði í annexkirkjunni, embættaði hann sjálfur í Garðakirkju

allt til þess er hann var 93 ára. Á efstu árum síuum lá hann í

kör, en hélt þó ritstörfum sínum áfram. Með fyrri konu siuui

átti haun 12 börn, er öU dóu fyrir inuan tvítugt, nema þeir Magnús,

faðir Skúla, og Jón, er siðar varð kourektor. fótti Jóu fyrirtak

að gáfum og lærdómi, og var þekkingu haus í Austurlaudamálum

við brugðið, en til þeirrar þekkingar hafði faðir hans lagt grund-

vöUinn. Jón var góðgerðasamur mjög og einkar vel látinn bæði

af prestum og alþýðu, því hann mátti sín mikils hjá biskupi o^

mælti öllu bót. Hanu dó ungur og þótti að honum raikili

maunskaði. — Um Oddnýju móður Skúla er það að segja, að

hún var mesti kvenskörungur og var við brugðið fyrir dugnað

og rausn.

Frá bernsku Skúla er fátt að segja. |>ó mun hann snemma
hafa verið einráður og allófyrirleitinn, og fylgdi það honum
lengst af. Meðal annars bar svo við einu siuni, að hann var að

leik með syskynum sínum í stofuuni á Húsavík.^ Vildi hanu

einu öllu ráða í leiknum og lék þau svo sárt, að faðir hans varð

að ganga á milli og stía honum frá hinum börnunum. J>ó

^ Magnús prestur flutti til Húsavíkur 1715
1



SKÚLI LANDFÓGETI MÁGNÚSSON 5

urðu enn meiri brögð að þessum anmörkum hans síðar, og mun
faðir hans hafa litlu tauti gefcað við hann komið, því 1721 var

hann sendur til Einars afa síns og átti hann að reyna að laga

strák. Sjálfur var Skúli ánægður með þau umskipti og skákaði

í því skjólinu, að karlinn, er þá var kominn á gamals aldur,

mundi eigi hafa eins strangar gætur á sér og faðir hans

hafði haffc og að sér því mundi veitast hægra að fara sínu

fram og gæti lifað og látið eins og hann vildi. En honum brást

sú von. Einar gamli hafði varla augun af honum. Lét hann
Skúla fylgja sér til kirkju kvöld og morgna og biðjast þar fyrir

á knjám; auk þess varð hann að lesa kvöld- og morgunbæn
í baðstofu. |>etta féll Skúla eigi vel í geð og hugðist hann
mundu venja karlinn af þessu háttalagi. Dró hann dár bæði

að bænagerðinni og karlinum, en aíi hans tók því allt á annan

veg en haun hafði búizt við. í>egar karlinum bárust til eyrna

strákapör Skúla, þá gerði hann hvorki að snoppunga hann né

veita honum ráðningu með vendi að þeirra tíma sið, heldur

kallaði hann fyrir sig og sýndi honum með hógværum, blíðum

og kærleiksríkum orðum fram á, hve iUa hann hefði breytt.

Stundum lét karlinn hann lesa kafla úr spurningunum, sem hljóðuðu

um brot það, er hann hafði gert sig sekan í, lagði síðan út

af því og leitaðist við að vekja blíðari tilfinningar í hjarta hans.

Fyrst framan af beit þetta ekkert á Skúla, og var eigi laust við,

að honum sýndist þetta hégómi einn og sérvizka, en karlinn

varð því blíðari við hann cg sýndi honum því meiri kærleiksatiot.

Á endanum fór það svo, að Skúli, sem frá byrjun vænti sér

harörar hirtingar og sjálfssagt hefur átt því að venjast hjá föður

sínum, viknaði við ástríkið og fékk hina mestu ástá afa sínum.

Farast Skúla sjálfum svo orð, að enginn hafi verið sér kærari

en afi sinn og engum hafi hann átt jafn mikið að þakka.

Áriö 1724 kom Skúli aptur til föður síns. Eéð Einar

gamli Magnúsi að halda honum vel að vinnu. og sagði að vissasti

vegurinn til að beygja einræði hans væri sá, að láta hann alltaf

hafa eitthvað fyrir stafni og nóg að hugsa um. Fylgdi Magnús
því rækilega og lét Skúla ganga að allri vinnu til jafns við

vinnumenn bæði til lands og sjávar, og gafst það vel. Tvö

sumur, 1726 og 1727, var hann búðardrengur viö verzlunina á

Húsavík, en eigi gazt honum sérlega vel að því starfi. Segir

hann svo frá sjálfur, að kaupmanni hafi þótt hann of samvizku-

samur 1 útlátum sínum við bændur. J>egar Skúli stóð við
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pundarann og gerði sér sem mest far um að vega rétt, hrópaði

kaupmaður í sífellu: »Vegðu rétt, strákur!* og meinti með því

að Skúli akyldi vega kaupmanni í vil.^ Fékk hann þvi loks

ráðið, að faðir hans tókhann frá þeim starfa, og naut hann þar

að tilstyrks afa síns, því karlinum var eigi mikið gefið um verzl-

unarstéttina. Hvarf hugur hans nú helzt at skólanámi, og varð

það úr, að hann haustið 1727 fór til séra þorleifs Skaptasonar'^

1 Múla til að búa sig undir skóla, en eigi gekk honum námið

greitt í fyrstu. Um þessar mundir báru og ýmsar raunir að

höndum. Jón eldri, bróðir hans, er þótti fyrirtaks mannsefni,

andaðist á bezta reki, og á þorra veturinn 1728 druknaði faðir

hans. Voru þau tildrög til þess, að hann var að sækja rekavið

á báti og stjakaði með ár, en árin brotnaði og hann hraut

útbyrðis. Kom nú töf á lærdóminn, og var eigi annað sýnna

en að Skúli yrði að hætta námi, því ekkjan var bláfátæk og 6

börn yngri en Skúli fyrir að sjá. í>ótti Skúia sem það væri

skylda sín að standa fyrir búi móður sinnar og vera henni til

aðstoðar í raunum hennar; tók hann því að örvílnast um, að

sér mundi nokkurn tíma auðið að Ijúka námi. En einmitt um
þessar mundir var hann kominn á góðan rekspöl að því er

námið snerti og búinn að fá brennandi löngun til að halda því

áfram, og má því nærri geta að honum hefur tekið þetta sárt.

Taldi hann harmatölur sínar fyrir Einari afa sínum, en hann

talaði kjark í hann, svo Skúli þrátt fyrir allt tók til námsins

aptur árið eptir. Naut hann þann vetur styrks ofurlítils frá

Magnúsi presti Markússyni á Grenjaðarstað (pr. að Grenjaðarstað

1708—1733). fó má svo að orði kveða, að ógæfan hafi elt

hann um þessar mundir, þvi skömmu síðar barþað við, að hann

fékk byltu slæma í glímu við Gísla Magnússon, er síðar varð

biskup (biskup á Hólum 1755—1779)» og lesti svo vinstra fót

* Það er eigi með öUu ólíklegt, að Skúli hér kunni að gera nokkuð

meira úr hörku og rangsleitni kaupmanns, en rétt er. fess ber að

gæta, að æfisögubrot það. er þetta er byggt á, er skrifað eptir

aö risinn var upp megn fjandskapur með honum og kaupmönnum
og eptir aö síaöið höfðu rimmur með þeim í mörg ár. Áhinnhóginn

var Skúli heldur aldrei vanur aö draga úr, er hann minntist á

kaupmenn.
* íorleifur var prestur í Múla 1724—1748, og varð prófastur 1734.

Hann kendi mörgum piltum og útskrifaði.
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^inn, að hann lá rúmfastur frá jólum til páska. Léfc hann þó

{)etta eigi tefja sig frá náminu, en las af mesta kappi og var

daglega yfirheyrður í rúminu. Gekk nú námið ákjósanlega. Eins

og áður er á vikið var efnahagur hans eigi glæsilegur, en með
^ví hann þótti góðum námsgáfum gæddur og hann sökum elju

og atorku tók svo miklum framförum í náminu, að mikils mátti

af honum vænta að dómi kennara hans, þá sótti hann um
skólastyrk til Steins biskups á Hólum (1711—1739) og þótti

eigi ósýnt að hann yrði bænheyrður. pó fór það á annan veg,

því biskup neitaði. Gat Skúli þá eigi tára bundist fyrir hrygðar

sakir og reiði, og er hann var kominn spölkorn frá staðnuœ,

5neri hann sér við, steytti hnefann og mælti: »Nú ertu mér

andstæður, en betur muntu taka mér næst!* f>ótti þessi spá

rætast, og var Steinn biskup einn meðal margra, er lifðu uppgang

Skúla og fegnir vildu leita vinfengis við hann.

Skúli var nauðulega staddur, er ölmusuvonin brást. En nú

Tarð honum það til hjálpar, að séra þorleifur bað Oddnýjar

móður hans; hún var geðríkiskona og vildi eigi aptur giptast,

er sá var látinn, er fengið hafði ástir hennar. fó réð hún ioks

af vegna barna sinna að taka boði séra J>orleifs, en hann varð

^ptur á móti að skuldbinda sig til að styrkja sonu hennar til

menningar. Eigi voru þeir þó settir í Hólaskóla, því bæði var

'það, að séra þorleifur var enginn efnamaður, og hitt annað, að

af Hólaskóla fór orð eigi sem bezt.^ Réð hann því af að kenna

Jeim sjálfur, og skrifaði Skúla út 1731 með mesta hrósi.^

"* það mun meðfram hafa riðiÖ baggamuninn, að mönnum var enn

eigi úr minni liðið, að Sigurður Einarsson, föðurbróðir þeirra og

hiö hezta mannsefni, hafði dáið vofeiflega í skóla á dögum Jóns

biskups Vigfússonar. Var það kennt göldrum og gerningum Hamra-

enda-Jóns, er þá var ráðsmaður á Hólum. Jón þessi var

"haldinn illmenni mikið og fjölkyngisgjarn. Varð hann úti á þorra

1705 og var þá sýslum. i Hnappadalss^slu, Lík fylgdarmannsins

fannst hjá hestunum, en Jón fannst aldrei. Var hann svo óvinsæll,

að allir mæltu.. að þar hefði fjandinn sótt eign sína (Esp. Árb*

Vin. bls. 92.)

Vottorðið hljóðar þannig:

Illustres Literariæ Republicæ Proceres, Universitatis Professoresi

Venerandi Patresí Quanta sit ludustriæ Doctrinæ et Exercitationis

Yis et efficacia, prolixe demonstrat Ghæronensis noster Plutarchus;

prodesse enim Industriam Singulis rebus gerendis, non minus
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Skúla hafði þannig tekizt að ná því takmarki, er hann

hafði sett sér. En ekki vildi hann láta hér við sitja. Hann var

þannig skapi farinn, að honum þötti h'till frami í að takaprest-

vígslu þá þegar og setjast að á einhverju útkjálkabrauði oghýma
þar. Má það eigi undarlegt þykja, því maðurinn var fram-

domesticis quam forensibus, vel inde liquet quod cum negligentes

facilia fugíant, difficilia diligentes consequi valeant. Noverunt hoc

ii, qui sero considerarunt, quam sit irreparabilis Industriæ jactura

et in dulci consenescentes otio nou animadverterunt optata iadustriæ

laborumque tempora incaute effluxisse ante, quam perdiderunt;

Noverunt ii, qui omnes vitæ dies Industriæ et Studiis humani-

oribus consecrarunt, cujus uberrimos fructus etiam in Senectute

metunt cum fænore, Novit hoc idem, diu licet non vixerit, optimæ

indolis magnæque Spei Juvenis Schulo Magni filius Islandus, qui

postquam primos ætatis annos, sub inspectione optimi Parentis,

non sine magna industria in addiscendis Literis, exegerat, mihi

missus est informandus, tantumque inter nostra limina, in Artibus

Liberalibus, quibus juniores in Scholis nostris solent informari,

profectum fecit, ut honorificam dimissionem meruerit. Verum jam

altiora capessens, nec Patriæ miseriæ, nec numorum inopiæ suc-

cumbit, sed celeberrimam Havniensem Academiam invisurus. ad

vos, illustrissimi Diii Doctores, Professores nobilissimi, Fautores

Honoratissimi, iter meditatur. Me igitur munire se Testimonio

petit, quod eo facilius impetrat, quod mihi magis est comperta

ejus cum Musis felix et indefessa conversatio cum vitæ integritate

quotidie conjuncta. Testor itaque: Est loco honesto natur; ingenio

optimo; ades diligens, ut optimis etiam ingeniis dubiam palmam
fecerit; in exercitio solutæ et ligatæ Orationis, plurimos Scholarum

nostrarum alumnos, æquare illum confido. Rudimenta insuper

Græca, tam Syntactica, quam Etymologica, nec non Præcepta

Logica. ad Methodum Beati Nostri Gludii, pro ætate, non infeliciter

excoluit. His instructum hunc nostrum Schulonem, Vobis, celeber-

rimæ Universitatis Havníensis Præcides, Díii Amici et Fautores

venerandi devota mente commendamus, ut Vestros inter Cives-

Academicos clementer adsciscatur. Valete Viri Amplissimi et com-
mendanti et commendato, favete.

Dabam Muhs in Observantissimus

boreali Islandia Thorlevus Schaptíus

Anno 1731 Cæíusí?) Eccl: Muiensis Pastor.

VL Kal. Apr. Præpos: honorarius.

Schol: Gath: Hol: quondam Rector.

(L. S.)

(Sjá Nr. 481, 4° á Landsbókasafninu).
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gjarn og stórhuga og hvarf aldrei frá þvi, er hjarta hans var

kært, fyrri en fullreynt var. fótt snauður væri, hugði hann til

utanferðar og þótti það mestur framavegur. Undanfarin sumur
hafði hann verið skrifarj hjá Benedikt lögmanni f>orsteinssyni

(varalögm. n. og a. 1717—1726, lögm. 1727—1733), og styrktist

þar í ásetningi sínum. Kéð hann til utanferðar haustið 1732

með Húsavíkurskipi. Átti hann einkis styrks von, en treysti á

mátt sinn og megin og hugðist að láta auðnu ráða hversu færi.

Eptir 8 daga útivist sté hann á land í Kaupmannahöfn. En
enn var svo að sjá, sem ógæfan væri á hælum honum, því

skömmu eptir landtökuna lagðist haun í skæðri bólusótt og lá

í henni í 8 vikur og bar þess menjar æ síðan. |>ó tók hann

hið 1. próf sitt 13. dec. sama ár. En brátt komst hann að

raun um, að þeir eiga erfitt uppdráttar, er ráðast í að fara til

Kaupmannahafnar og stunda nám án þess að eiga styrks von.

Tók að sverfa svo að honum, að hann eigi sá annað ráð vænna
til að bjarga lifinu eu að ráða sig í vist á skipi einu, er ætlaði

til Kína. En áður hann færi gekk hann á tal við prófessor

Gram, er þá var rektor háskólans og vinur mikill íslendinga, og

tilkynnti honum fyrirætlan sína. Prófessor Gram þekkti Skúla

dáh'tið og hafði haft tækifæri til að kynna sér gáfur hans og

skaplyndi og réð honum nú fastlega frá þessu ferðabraski.

Hefur honum eflaust þótt skaði i, ef Skúli gæti eígi haldið námi
sínu áfram og gert þekkingu sína og gáfur arðberandi á einhvern

hátt. Enduðu viðræður þeirra með því^ að Gram bað hann leita

til Jóns Ólafssonar frá Grunnavík,^ og freista hvort hann eigi

gæti hjálpað honum neitt eða leiðbeint; skyldi han svo koma til

sín aptur og láta sig vita afdrifin. Bætti hann því við, að

bókasafn sitt stæði Skúla opið hvenær sem hann vildi. Leitaði

nú Skúli til Jöns Ólafssonar og taldi honum raunir sínar, en

Jón gat enga ásjá veitt houum, vinnu vissi hann enga ogsjálfur

átti hann í basli. En til þess þó eigi að láta hann með öUu
slyppan frá sér fara, þuldi Jón yflr honum aokkrar heimspekis-

klausur um karlmennsku og stöðuglyndi í mótlæti. En þótt

slíkar klausur kunni að vera fagrar og eptirbreytnisverðar, þá

Jón Grunnvíkingur (1705-1779) naut fyrstur manna styrks af
sjóði Arna Magnússonar. Gaf hann sig einkum að fornfræði og
dvaldi mestan hlut æfi sinnar í Kaupmanuahöfn. .
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þótti Skúla svo, sem þær eigi hossuðu hátt í maganum. Gekk

hann við svo búið aptur til Grams og sagði sínar farir eigi

sléttar. Gram gaf honum þá 10 dali, bað hann vera hughraustan

og halda námi sínu áfram, og lofaði að greiða fyrir honum hvað

hann gæti. Útvegaði hann honum nokkru síðar atvinnu við

skriptir og lifði hann af því mestmegnis. Meðal annars skrifaði

hann upp Karlamagnúsarsögu fyrir tíginn mann frakkneskan og

fékk góða þóknun fyrir. Um þessar mundir dvaldi hann öllum

stundum í bókastofu Grams og hafði þar gott tækifæri til að

kynna sér ýmsar lærdómsgreinar. Tók hann nú aptur að sækja

fyrirlestra af kappi og hlustaði meðal annara á prófessorana

Gram og Wöldike, er las um guðfræði. Hafði Skúli helzt ásett

sór að stunda þá grein og leysa próf af hendi, ef mögulegt væri,

áður skip legðu út 1734. Eu þetta fór allt á annan veg, og

var sú helzt rót þess, að Plessen, formaður í Kammerkollegíinu/

bað prófessor Gram að vísa sér á einhvern Islending til að snara

nokkrum skjölum á Dönsku, og eins og líklegt má þykja, nefndi

Gram Skúla til. Leysti Skúli það starf vel af hendi og lauk

Plessen mesta lofsorði á. En þetta leiddi til þess, að Skúli tók

að snuðra í lögum og hvarf eptir þetta mest að því námi.

Haustið 1733 fékk Skúli mjög óvænt bréf af Íslandi. Var

það frá Benedikt lögmanni J>orsteinssyni, gamla húsbónda hans,

er þá tók að eldast og hugði að láta af embættisstörfum. Fór

karlinn þess á leit við Skúla, að hann yrði eptirmaður hans

(o: sýslumaður í J>ingeyjarþingura), og gengi að eiga dóttur hans.

Hefur án efa eitthvað verið vingott með þeim Skúla og henni í

það mund, er hann var þar skrifari, því Skúli hafði ætíð það

orð á sér, að hann væri kvenhollur, og hún hefur án alls efa

borið hlýjan hug til hans. Fyrri uppástungan þótti honum góð,

en hin aeinni féll honum eigi allsendis vel í geð, og fer hann

um hana svofeldum orðum: »Mér var að sönnu vel við jóm-

frúna, en straks merkti eg að sú girnd var fölsk«.^

Benedikt lögmaður andaðist á sama hausti og sótti Skúli

þá tafarlaust um sýsluna. Var hann vongóður um að fá hana,

þvi bæði var það, að hann var kunnur í stjórnarráðinu eins og

áður er sagt, og hitt annað, að Gram gaf honum hið bezta

vottorð. Hrósar hann Skúla bæði fyrir iðni við námið og gott

^ Kammerkollegíið var ein af stjórnardeildunum, og fjallaöi hún

mikiö um íslenzk mál.

' Landsbókasafn Nr. 481, 4"*.
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framferði.^ Samt sem áður fékk Skúli eigi sýsluna og varð Jón,

sonur hins látna, hlutskarpari. Var það algengt um þær mundir,

að synir embættismanna sætu fyrir öðrum, er um embætti feðra

þeirra var að ræða. var umsókn Skúla tekið vel, og kvaðst

stjórnin mundu hafa hann í hyggju. Var þess og eigi langt að

bíða að hann kæmist í embætti, því 15. febr. 1734 var honum

veitt Austurskaptafellssýsla. Embættið var raunar lítið og rýrt,

og lét Skúli á sér heyra, að honum þætti eigi mikið til þess

koma, en lét þó svo búið standa. Fékk hann til átéttis það

loforð hjá stjórninni, aðhann skyldi fá þá sýslu, er næstlosnaði,

ef honum líkaði betur. Fór hann nú að týgja sig til heimferðar

og varð að taka 400 dali til láns til þess að geta komið svo

fram, að samboðið væri stöðu hans.

Um líferni Skúla í Kaupmanuahöfn er lítt að greina svo

kunnugt sé. Mun það hafa liðið fram h'kt og líf annara fátækra

íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn um þær mundir, án þess

að nokkuð markvert drifi á dagana. Að þá þegar hafi verið farið að

brydda á þeirri elju og atorku, er síðar meir einkenndi lífhans,

má ráða af því, að hann eigi aðeins sótti rækilega kennslu-

stundir á háskólanum og stundaði skriptir sínar af alefli, heldur

varði hann lengi vel kvöldstundum sínum til að ganga á bók-

bandsverkstofu og kynna sér bókbandsiðn. En samhliða þessum

kostum tók og að brydda á bresti einum, er heldur ágerðist, er

tímar liðu fram. Honum þótti gott í staupinu. Enn fremur

varð honum stundum laus hendin, er hann var við öl, og i

> Vottorð Grams hljóðar þannig:

Den hæderlige og vellærde Studiosus Skule Magnussen Islænder

er af mig som sin private Præceptore paa Universitetet en Attest

begiærende om sit Levnet og Forhold
;

Sligt jeg hannem efter

billighed ikke kand afslaae eftersom han med sit skikkelige Forhold

haver giort sig værdig til ald den Tieneste som jeg hannem og

hans lige formaaer at giöre, nemlig, været flittig i sine Studeringer.

lydig imod sin 0vrighed, ustrafíelig i sín Omgiængelse. Ynsker

derfor at hand saavel herefter udenfor Academiet maatte finde

Guds og gode Patroners Yndest, som hand det hidindtU hos os

haver meriteret.

Kiöbenhavn, d. 3. November 1733.

J. Gram.
(Sjá Nr. 481, 4° á Landsbókasafninu).
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líkingu við marga aðra íslendinga var hann heldur eigi laus við

þjóðardramb. Má marka þetta af hans eigin sögusögn. J>annig

færir hann það til í æíisögubroti sínu, að hann endur og

sinnum á næturþeli hafi lent í handalögmáli og verið færður

upp á ráðstofu, en sektaður kveðst hann eigi hafa verið nema
einu sinni, og það mest fyrir svör sín fyrir réttinum. Hann
hafði kvöld eitt um tólfleytið setið á vínstofu. Komu þar að

næturverðirnir og kváðu veitingatím ann útrunninn og drógu

hann út. Sló þar í illdeilur með þeim og lyktaði svo, að Skúli

barði þar ótæpt á 4 næturvörðum og braut fyrir þeim 3 gadda-

kylfur.^ |>egar fyrir réttinn kom, hafði hann eigi annað sér til

réttlætingar fyrir barsmíðinni, enn að sig hefði langað til að

sýna þeim, að Islendingar hefðu krapta í kögglum, en víndrykkj-

unni mælti hann bót með þeim ummælum, að veslings Islend-

ingum, sem komnir væru norðan úr hafsauga, veitti ekki af

einhverju til að taka úr sér hroUinn með. Urðu málalok þau,

að hann var sektaður um 2 dali.

Eptir hálfs þriðja árs dvöl í Kaupmannahöfn, tók hann sér

vorið 1734 far til Islands með Búðaskipi. fegar hann kvaddi

Gram, mælti hann til Skúla: »Guð hefur gefið þérgóðar gáfur,

þú ert þrár en hreinskilinn. Farðu vel!« í>ótt Skúli nú við

brottför sína mætti minnast margra þungra stunda, má þó af

vísu þeirri, er hann kvað þegar hann sté á skip, marka það, að

hann einnig hefur notið þar margra ánægjustunda. Vísan er þannig:

í>ótt eg Hafnar fengi ei fund

fremur en gæfan léði,

Ijúft er hrós fyrir liðna stund,

lifð'eg í Höfn með gleði.

II.

í>egar er Skúli var stiginn á land á íslandi 1734, reið hann

til sýslu sinnar og settist að á Bjarnarnesi í Hornafirði. Tók

hann þegar til óspilltra málanna í sýslu sinni og þótti mönnum
hann ærið stjórnsamur og mikiU í tiltektum, þótt eigi hefði

hannnema3um tvítugt. Höfðu menn eigi átt því að venjast þar

fyrri og kunnu því illa. Var um þær mundir víða róstusamt í

^ Gaddakylfur (>morgenstjærner<) voru Dokkurs konar embættisteikn,

er næturverðir báru.



SKÚLI LANDFÓGETI MAGNÚSSON 13

héruðum. Um sumarið reið Skúli til þiugs og hafði þá þegar

allmörg mál meðferðis. Árið eptir sagði Jón sýslumaður l>or-

steinsson, er settur hafði verið í vesturhluta Skaptafellsyslu, því

starfi af sér, og var Skúli skipaður tii að veita henni forstöðu.

Eigi lynti þeim saman Skúla og Jóni, og hefur þeim eflaust

borið eitthvaö á miUi viðvíkjandi afhending sýslunnar, því

sjálfsagt mun Skúli þar, eins og opt varð raun á síðar, hafa

gengið hart eptir að öllu væri vei og refjalaust af sér skilað,

Áttu þeir í einhverju málabraski saman. þdtt eigi kæmi það
fyrir lögþing.^ Um þessar mundir druknaði Jens Spendrup,
sýslumaður í Skagafjarðarsýslu (sýslum. 1716—1735), í Héraðs-
vötnum. Hugði Skúli gott til að fá þá syslu, því bæði var það,

að hún var mun betri en sú, er hann sat í, og hitt annað, að
honum leiddist þar eystra. Lafrentz amtmaður (amtm. 1734—1744)
hafði til bráðabirgða skipað Odd landþingsskrifara Magnússon
til að gegna þar sýslumannsstörfum, en er Skúli kom á þiug um
sumarið, krafðist hann þess af amtmanni, að hann skipaði sér

sýsluna og bar fyrir sig loforð stjörnariunar. Amtmaður brást

reiður við og kvaðst setja þann einan fyrir sýsluna, er sjálfum

honum hugnaðist og ekki skeyta því, er aðrir segðu, Biður
Skúli þá amtmann leyfis til utanfarar um hausfcið, en amtmaður
setti þar þvert nei við, nema með því einu skilyrði, að Skúli
skuldbindi sig til að sækja eigi um sýsluna. En eins og nærri

má geta, var þess h*til von að Skúli játti því, þar sera förinni

einmitt var til þess heitið. Lafrentz var þá fyrir skömmu seztur

í embætti og hefur efiaust veriö hugsvölun í að beita embættis-
valdi sínu, því svo er um marga, er komasfc til valda. En að
þetta var einber rangsleitni frá hendi amtmanns, liggur í augum
uppi, enda var hann tæplega riðinn af þingi áður hann sá sig

um hönd og gaf Skúla fararleyfi. En eigi var honum um að
láta hlut sinn fyrir Skúla og fór því sjálfur utan um haustið.

Hafði hann þegar frá byrjun ætlað Oddi Magnússyni sýsluna,

og þófcti uú minni von til að Skúli fengi máli sinu framgengti

ef hann, sjálfur amtmaðuriun, væri fyrir til andsvara, er hann
kæmi fram raeð umsókn sína. Fór Skúli utan með Berufjarð-

arskipi og hafði um veturinn aðsetur sitt hjá Lárusi kaupmanni
Pálssyni. Héldu íslenzkir kaupmenn samkomur sínar í húsi

hans, og varð þeim, sem líklegt raá þykja, tíörætt um íslenzka

» Sjá Esp. Árb. IX, bls. i26.
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verzlun. Er eigi ólíklegt, að Skúli hafi þar komizt á snoðir um
margt því máli viðvíkjandi, er átt hafi góðan þátt í að stæla

hann til baráttu þeirrar gegn Hörmangarafélaginu og íslenzkum

verzlunarháttum, er síðar varð eitt af aðalstörfum lífs hans.

Skúli lét eigi lengi dragast að sækja um sýsluna og minna

stjórnina á loforð það, er hún hafði gefið honum. Sótti hann

mál sitt svo fastj að honum var veitt sýslan 14. apríl 1737,

þrátt fyrir allar umtölur Lafrentz. Kom hann út um vorið og

birti veitingarbréf sitt á þriggja hreppa þingi í Skagafirði.

Einsog áður er á vikið, var um þær mundir róstusamt mjög

í flestum sveitum og eigi hvað sízt í Skagafirði. Voru þar margir

stórbokkar og harðir í horn aö taka. Skúli tók hér, einsog áðu^^

í Skaptafellssýslu, þegar til óspilltra málanna. J^yrmdi hann

engum og kom þar brátt upp hvert málið á fætur öðru. Varð

hann af tiltektum sínum þegar í byrjun all óvinsæll, og varð

það eitt meðal annars til aö auka óvild manna, að hann samdi

strangar reglur um hagabeit, er hann gekk ríkt eptir að fylgt

væri. Gazt mönnum eigi að þeirri reglugerð og kváðu hana

sprottna af sjálfræði einu og rangsleitni. Leið eigi á löngu áður

ýmsar sögur, er meiðandi voru fyrir mannorð sýslumanns, tóku

að koma á lopt. Voru honum um þessar mundir kend börn 2,

annað af stúlku nokkurri úr Skaptafellssýslu, og sór hann fyrir

það, en hitt af Steinunni, dóttur Bjarnar prófasts Thorlacius í

Görðum á Álptanesi (pr. að Görðum 1720—1746). Varaltalaðað

hann hefði rauglega svarið fyrir fyrra barnið og ort um það

óþvegin níðvísa, er fyrir velsæmis sakir þykir eigi hæfa að

tilfæra hér. Mælt var og, að Skúii 1 fyrstu hefði eigi viljað

gan'gast við faðerni að barni þvi, er Steinunn kendi honum, en

að Björn prófastur, er hann varð þess áskynja, hafi tekið sér

ferð á hendur norður í Skagafjörð og talað svo um fyrir Skúla,

að hann gekkst við barninu og fastnaði sér Steinunni, er þótti

einkar góður kvenkostur. Stóð brúðkaup þeirra 1738.^ Hafði

^ Skúli og Steinunn urðu að fá konungsleyfi til að giptast, þvi þau

voru þremenningar. Fóru festar fram að Bjarnarnesi 1838 að

þeirra tíma sið. Fósturforeldrar Steinunnar. Benedikí Jónsson í

Bjarnarnesi og Rannveig Sigurðardóttir, kona hans, lögðu henni tií

heimanfylgju 60 hundruð í Laufási og eptir loforði og ávísun

föður hennar 60 hundruð í ótilnefndri fasteign. Áf því að fróðlegt

er að vita, hversu hefðarkonur á þeim tímum voru búnar úr garði.
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Gúðrún systir hans áður verið ráðskona hjá honum, en var nú
önduð. Settu þau Steinunn fyrst bú að Gröf á Höfðaströnd, en

fluttu 1741 að Stóru-Ökrura í Blönduhlíð. Byggði Skúli þarreisu-

íegan bæ og bjó þar síðan alla þá tíð, er hann var sýslumaður í

Skagafirði.

Sem dæmi þess, hve harðdrægur og óvæginn Skúli var,

má nefna mál eitt, er hófst sumarið 1741. Á því sumri hafði

rekið duggur 2 hollenzkar á Borgarsandi og komust menn allir

af. Skúli brá þegar við, gerði upptækar duggurnar með öUu sem

á var, en hafði skipverja með sér til Akra og lét þá sitja þar í

hoptum. Gaf hann þeim það að sök, að þeir hefðu rekiðverzlun

við landsmenn um sumarið, en það var stranglega bannað öllum

læt eg hér með fylgja skýrslu yfir lausafé það, er fram var falið

með henni. I. Frá fósturforeldrum hennar. a) I silfri. þrír

filagrans svuntuhnappar laufalausir; silfurbelti sett á dökkt ptes
med 21 doppu með lausum pörum og skildi gyltum; litiar

silfurdósir. b. í klæðnaði. Ný klæðishempa lögð meö ílöjelsborða

;

ný og fín vaðmálshempa borðalögð; önnur vaðmálshempa lítið

borin; rautt sarsers pils borðalagt og fóðrað; nýtt 60 íiska klæöis

pils blátt; 35 fiska klæðis pils nýtt með rósaplussis upphlut; rautt

késsu (kirsey?) pils; silkisvunta af rósatúbín; rauð plussissvunta

fóðruð með raski og lögð með grænum kniplingum; klæðistreyja

fín með ílöjelskraga lögö með egta galúnum; önnur klæðistreyja

með plussiskraga lögðum; kvenhöttur af plussi; í klútum, tröfum,

silkjum. skyrtum og því um líku 4 dahr; kvenuppslög; látúns-

hlekkjabelti. c) I sængurfötum. Sængurver af góðu skonsku

lérepti; hægindisver af drejel; silkigardínur með kögri; krossvefn-

aðarábreiða fóðruð. II. Frá föður Jiennar. a) í fatnaði og

reiðtýgjum. Græn 60 fiska klæðis svunta lögð; önnur do. blá

og ný; aldrifinn kvensöðull; salúns söðulklæði; tvennar gjarða-

hringjur; kvensöðulsþófi. b) í silfri. Silfurfesti forgylt með lauf-

settum skildi; svuntu-silfurhnappur; silfurbelti puklað.sett á dökkt

pluss með pörum og skildi, 7 stokkum og 3 doppum; 3 svuntu-

silfurhnappar með laufum; 14 ermahnappar puklaðir með laufum;

16 silfurmylnur ; einir skyrtuhnappar; 2 einfæthngshnappar; silf-

urskeið með hnappi; silfurstaup; hér að auk í reiðu specie-

peningum 70 dalir; hér til koma enn inspecie 3B dalir; í óánefndum
peningum 8 dalir. Skýrsla þessi sýnir. að Steinunn hefur ekki verið

aíveg á ílæðiskeri stödd. Við festarnar lofaði Skúli henni í

tílgjöf 30 hundruðum í lausafé og 24 dölum í morgungjöf. (Sjá

Nr. 20 foL á Landsbókasafninu í Reykjavik).
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öðrum en Hörmöngurum frá Kaupmannahöfn. Fékk hann

merkisbónda nokkurn, Jón Eggertsson að nafni, til að sækja

málið á hendur þeim. Er mælt að þeim hafi orðið fátt til

andsvara, því hvorki kunnu þeir lögin né tunguna, en Skúli

kvað engu að síður upp dóm í málinu og dæmdi fé þeirra allt

upptækt, en sjálfum þeira refsingu. Var féð allt selt við opinbert

uppboð. J>etta tiltæki Skúla mæltist mjög illa fyrir og þótti

hann sýna þar ofstopa einn og rangindi. Menn voru þá slíku

<5vanir og kunnu því illa, því verzlun félagsins hins danska þótti

sárill og eigi ástæða til að hleypa öllu í uppnám, þótt menn
út úr vandræðum leituðu til útlendra fiskimanna um smánauð-

synjar, ef því varð við komið, sem eigi var opt. Lögðu menn

almennt óþokka á Skúla fyrir þetta og var eigi sparað að halda

því á lopt, að hann hefði með rangindum einum sótt málið og

dærat það, en sölsað undir sig óleyfilega mikið af gózinu, og

bæði húsað bæinn að Ökrum úr skipaviðnum og tjaldað þar

ýœsum varningi af duggunura. Urðu raenn því glaðir við, er þær

fregnir bárust, að skipverjar hefðu sloppið úr varðhaldinu og

komizt utau. Var mæit að Jón, bróðir Skúla, hefði hjálpað

þeim á brott og fékk hann mikið ágætisorð af.^

Að Skúli hafi sótt mál þetta gegn lögum og rétti og

að hann hafi svælt undir sig mikið af fénu, mun eigi, þótt

margir fullyrtu það, geta verið satt. Skúli hefði varla getað

íengið Jón Eggertsson, er var alkunnur sómabóndi, til að sækja

sökina hefði engin ástæða verið til þess» og varla mundi heldur

Lafrentz amtmaður, er enginn var vinur Skúla, hafa látið það

niður falla orðalaust, ef Skúli heföi stundð nokkru undir stól

af gózinu, heldur reynt að klekkja á honum. Bæði amtmanni

og stjórninni þótti Skúli hafa sýnt af sér rögg í þessu máli og

rækt skyldu sína. Að hann hafi farið of harðlega fram gagnvart

skipverjum, má vel vera. í>ó má geta þess, að eigi var annað -

á honum að, heyra en að hann léti sér vel lynda, að þeir

komust á brott. Er þess jafnvel getið af sumum, að hann

* Málinu er hér lýst eptir sögusögn Jóns Espólíns, Árb. IX. 139 og

Skagfirðingasögu 49. Kap. (Handritasafn Bókmenntafélagsins).

Jón segir að duggan aðeins hafi verið 1, en samkvæmt bréfum

frá Lafrentz amtmanni og Skúla til stjórnarinnar (Rentekam'merets

ísl. journal A Nr. 134 og 336) og bréfi frá Skúla til stjórnarinnar

dags. 18. sept 1793 voru þær 2.
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sjálfur muni hafa sleppt þeim úr varðhaldinu og gefið þeim upp

refsingu. En á þeim lögleysistímum þdtti fylgi hans í þessu og

fleirum málum eigi bera vott um annað en hroka. Má af mörgu
sjá, að Skúli hefur verið illa þokkaður ag rægður óspart af fjand-

mönnum sínum. Voru svo mikil brögð að því, að hann jafnvel

var sakaður um hina verstu glæpi, sem eigi gátu náð nokkurri

átt. Var meðal annars sagt, að hann hefði verið valdur að dauða

Guðrúnar systur sinnar, og að hann hefði haft óleyfilega umgengni

við |>örunni Jónsdóttur í Gröf og dætur heunar, og að séð mundi

þar hafa verið fyrir einu barni eða fleirum og dysjað í Grafar-

móum.i Var mælt, aðkjaptáttur þessi upprunalega væri komiuu

frá í>óroddi heyrara í^órðarsyni á Hólum, en mörgum þótt

fréttirnar nýstárlegar og breitt út. f>egar á átti að herða, treysti

fóroddur sér eigi að færa sannanir á mál sitt og varð að biðja

Skúla bréflega fyrirgefningar.

Ekki bætti það heldur úr skák, að Skúli um þessar mundir

drakk töiuvert og var ofsafenginn við vín. Eeið hann opt all-

svínkaður um hérað og skar úr málum raanna og gætti réttar-

fars. Var þá opt í fylgd með honum sá maður, er Merar Eiríkur

er nefndur, og var hann drykkjumaður mikill. I>ess er getið um
þá Skúla, að þeir hafi þótt ærið svakalegir á stundum. Skúla

var gjarnt til þess, er hann var ölvaður, að vera nokkuð fram-

hleypinn og óvæginn í orðum og gerðum. Kom það einkum

niður á fyrirmönnum og ríkismönnum, en þeir kunnu ofríki hans

illa og lögðu margir þeirra fæð á hann. Leið eigi á löugu áður

lenti í illdeilum með honum og ýmsum höfðingjum landsins.

Er þar fyrstan að telja Bjarna s^'slumann Halldórsson á þiugeyr-

um.2 Var Bjarni héraðsríkur mjög og málagarpur hinn mesti.

Bar þeim skjótt j'mislegt á miUi og áttu brösótt hvor við annan

lengi síðan. Hófust mál þeirra fyrst út úr íiutningi á sveitar-

ómaga, er Barna-Elín var kölluð. f>ótti Bjarua sýslumanni illa

hafa fariö í því máli og var kallað, að hanu heföi beitt hinum

mestu brögðum. Um þessar mundir átti og Bjarui í máli því,

er kaliað var Titlingastaða-kýrmálið. Voru þau upptök þess

máls, að Bjarni hafði tekið lögtaki kú nokkura, er Jóhaun svsiu-

' Sjá Esp. Árbækur IX, bls. 141.

^ Bjarni var syslum. í Húnavaínssýlu 1728— 1773. Menn hefir greint

á uiíí, hvort Bjarni hafi dáiö 1772 eða 1773, eii það er víst að

hanu dó 6. jan. 1773 (sjá Islandsk Journal 1773 Nr. 163).

2
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tnaður Gottorp átti, en á miður löglegan hátt. Kúna hafði hann

tekið að beiðni Guðmundar sýslumanns Sigurðssonar í Snæfells-

nessýslu upp í skuldir Gottorps.^ Voru áður deilur með þeim

Bjarna og Gottorp út af afhendingu Húnavatnssýslu, er Bjarni

tók við af honum, og þóttist Bjarni eiga honum grátt að gjalda.

Gottorp undi illa kýrmissinum, sem von var, og stefndi Bjarna

fyrir aðtektina. Var Skúli skipaður til að dæma málið og kvað

hann upp dóm sinn að rétti á Torfalæk 174:1. Dæmdi hann

Bjarna í sektir miklar til Gottorps og Einars sýslumanns Magn-

ússonar, er áður var skipaður dómari í málinu, og þar á ofan

skyldi hann skila kúnni aptur á þann stað, er hann hafði hana

tekna. Bjarna þóttu þessi úrslit allill. Kvað hann Skúla hafa

dæmt málið af illvilja einum við sig og skaut því til alþingis-

úrskurðar. Vafði hann þar málið á allar lundir fyrir réttinuro,

en svo lauk, að dómur Skúla var staðfestur.'^ Eptir þetta tókst

hörð rimma með þeim Bjarna og Skúla út úr málum Péturs

Ovesens, kaupmanns á Hofsós, og mun nánara sagt frá þeim

málum síðar í sambandi við deilur Skúla og Hörmangarafélags-

ins. En ekki gréri um heilt raeð þeim Bjarna og Skúla alla

æfi síðan.^

Enn átti Skúli í stórmáli einu í Skagafirði og reis það út

af Hólastól. Steinn biskup andaðist 1739, en 1741 var Ludvig

Harboe sendur til landsins að undirlagi stjórnardeildar þeirrar,

er umsjón hafði með kirkjum í Dauaveldi (Kirkeinspektions-

^ SvsluTnannaæfir 1. bls. 617,

' Sjá Alþingisbók 1743.

3 í*eim Bjarna og Skúla var gjarnt á að hreyta ýmsum ónotum hvor

í annan, er tækifæri gafst. fannig getur Jón Espólín þess í Skag-

firðingasögu sinni (kap. 51), að Bjarna einhverju sinni hafi borið

þar aðj er Skúli stóð á tali við niann. Mælti Skúli þá: >Nú kemur

krummanefið frá fingeyrum!* Bjarni heyröi orð hans og svaraði:

»Ekki þó það krummanefið, er kroppaði um barnabeinin i Grafar-

móum, karl minn!* í annað skipti bar það við í málaferlum

þeirra, að Bjarna var dæmt að gjalda Skúla fé nokkuö, og er þeir

riðu norður af þingi, fylgdust þeir að í Húnavatnssýslu. Bauð

Bjarni þá Skúla heim að fingeyrum og veitti honum vel, en er

Skúli bjóst til heimferðar og kallaði eptir fénu, mælti Bjarni: >Þú

hefur nú jetið það og drukkið, karl minn!* Skildu þeir við svo

búið. (Skagfirðingas. kap. 54). Ýms brögð önnur fóru þeim á

milli, en ætíð kom Skúli þar betur og hreinskilnislegar fram, því

þótt hann væri lögkænn, var hann þó of höfðinglyndur og vandur

að virðingu sinni til að beita hrekkjum.
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kollegiiim). Atti hann að líta eptir kirkju- og kennslumálum á

íslandi, og settist að á Hólum.^ Var svo ráð fyrir gert, að

Hólabiskupsdæmi skyldi eigi veitt fyrst um sinn, heldur skyldi

Harboe hafa þar aðsetur sitt og staðnum stjórnað fyrir hönd

koDungs og reikningar allir sendir til stjórnarinnar. Var Skúli

skipaður tii að ráða fyrir stólnum og gekk þetta svo í nokkur

ár. Harboe fór aptur af landi brott 1745 og var þá Halldóri

Brynjólfssyni veitt biskupsembættið. í>egar Halldór kom til,

bjóst Skúli þegar að skila af sér staðnura og Jét Halldór sér

það vel líka. Fór afhendingin fram orðalaust. En von bráðar

tók Halldór að láta brydda á því, að hann væri eigi allskostar

ánægður með afhendinguna og lét á sér heyra, að eigi mundi
öllu til skila haldið. Fékk hann því ágengt með umtölum sín-

um, að konungur skipaði 2 menn, þá Bjarna sýslamann Hall-

dórsson og Guðna sýslumann Sigurðsson,^ til að taka við öilu

af Skúla, rannsaka vandlega staðarreikninga og fá hinum ný-

bakaða biskupi staðinn í hendur.^ Gerðu þeir svo sem þeim var

fyrir lagt, og í bréfi einu dags. 28. okt. 1746 segja þeir, að þeir

verði að álíta, að Skúli aö öllu leyti hafi stýrt staðnum vel og

samvizkusamlega og jafnvel sýnt af sér mikla röggsemi. Hafi

hann eigi að eins geymt hús og jörð ónídd og svaraö fullu gjaldi

fyrir slit, heldur þar á ofan látið hressa við og reisa af nýju

töluvert af staðarhúsum, útvegað nýjan stýl til prentsmiðjunnar,

og skilað af sér meira innstæðufé enn hann hafði veitt móttöku.

I>essi vitnisburður er því meira verður, sem annar skoðunar-

manna var mótdrægur Skúla í öllu því, er hann mátti. Enn
fremur ber þess að gæta, að biskup hafði, þegar hann fyrst tók við

af Skúla, orðalaust sett nafn sitt og innsigli undir afhendingarskjalið.

* Sjá konungsbréf um þessa sendiför í Lovsamling for Island 2. B.
bls. 335 og víðar.

Guðni Sigurðsson var aðstoðarsýslumaður í GuUbringusýslu 1743—
1749, þá var honum veilt sýslan. Dó 1781.

Eigi var trútt um að mönnum þætti þetta hótfindni af biskupi og
leituðu annarar ástæðu til, en óánægju biskups yfir afhendingunni.

Hafði í*óra biskupsfrú alið barn nær jólum, og þótti það eigi vel

standa heima við dvöl biskups á íslandi. Kendu sumir Skúla, en
aðnr Arna skáldi Böðvarssyni. A þetta að hafa borizt til eyrna
biskupi, og víst er um það, að hann lagði fæð mikla á Skúla.

(Sjá æfisögubrot Skúla í safni Jóns Sigurðssonar Nr. 322, 40. Eigi
er mér kunnugt eptir hvern þessi æfisaga er).

2*
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Nú er allt kyrrt til 1748. I>á fær Skúli öldungis óvænt

bréf frá Bjarna sýsluœanni Halldórssyni, er biskupi nú hafði

tekizt að hræra í. Skorar Bjarni á hann að gera grein fyrir

400 ^ af járni, er hann hefði látið af hendi uppí nokkuð af

innstæðufé því, er fylgja átti stólnum sem endurgjald fyrir dauð

kúgildi, en innstæðuféð allt átti að nema 772 dölum, Af þess-

um 772 dölum kveðst biskup hafa fengið 110 dali í peningum

og 120 ríkisdala virði í ómyntuðu silfri. En uppí þá 542 dali,

er eptir standi, kveðst hann hafa fengið 400 '?r af ónýtu járni,

gamlar húðarbykkjur og timbur, er eigi sé hæft tíl skólabygg-

ingar, sem það þó hafi verið ætlað til. Fær Skúli nú enn fremur

bréf frá stjórninni, er býður honum að gera tafarlaust grein fyrir

hvernig á þessu standi. Skúli svarar þegar um hæl aptur,

Skýrir hann frá því í bréfi sínu, að innstæðuupphæðin sé þannig

til komin, að á dögura Bjarnar biskups |>orleifssonar (1692—1710)

hafi gengið ótíð mikil á árunum 1698—1711 og hrunið niður

kúgildi heimastaðarius og aldrei síðan verið endurnj^juð. f>egar

Steinn biskup tók við staðuiim, var honum goldið andvirði kú-

gildanna í löndum og lausum aurum af dánarbúi Bjarnar biskups.

Sjálfur kveðst Skúli eigi hafa tokið við meiru en 10 dölum í

peningum af andvirðinu og beri sér því að réttu lagi heldur eigi

að greiða meira. Jarðagózinu, sem upp í hitt hafi komið, kveðst

hann vel geta komið í peninga og fengið biskupi í hendur, ef

hann endilega vilji. Aö því er bykkjurnar snertir og ruslið,

kveðst hann skila því einu, er sér hafi verið í hendur feiugið og

eigi öðru. Um járnið játar Skúli, að það, er hann fékk til stað-

arins frá verzluninni á Hofsós, hafi við nánari eptirgrenzian

reynst bráðónýtt; þó megi biskup eigi gefa honum sök á þessu,

þvi hann hafi margboðizt til að reka það ofan í kaupmann

aptur, en biskup jafnan svarað, að eigi væri vert að gera orð á

ööru eins smáræði. Kveðst Skúli enn einu sinni nokkru síðar

hafa vakið máls á þessu viö biskup, og boðið honum að gjalda

andvirði járnsins í peningnm, ef hann þættist vanhaldinn, en

biskup hafi eun sem fyr tekið því Qærri. Að lokum lætur Skúli

þess getið um timbrið, það er biskup kvað til einskis nýtt, að

það sé að dómi flestra manna einmitt einkar vel fallið til

skólabyggingar. Færði Skúli hér svo góðar og órækar sönnur á

mál sitt, að stjórninni þótti fullnægjandi og féll málið hér niður

um hríð.

J>að leið eigi á löngu áður málinu var hreyft enn á ný.



Biskup þreyttist ekki við þófið. Hann sendi hvert bréfið á fætur
öðru til kirkjumálastjórnarinnar og nauðaði á henni þar til Mn
bar sig upp við konung og fékk því til vegar komið, að konungur
15. maj 1750 skipaði 2 menn, Magnús lögmann Gíslason (lögm.

s. og a. 1732—1756) og Björn sýslumann Markússon (varalögm.
s. og a. 1750—1766, lögm. 1757—1790), til að rannsaka málið
og fella dóm í því sem allra fyrst, svo það yrði til lykta leitt.

Var stjórnin löngu orðin leið á þrákclkni biskups.

Biskup mætti enn á ný með hinar fyrri kærur sínar um þá
542 dali, er hann þykist hvorki hafa heyrt né séð, um járnið

það hið ónýta og timbrið. En auk þessa gróf hann nú upp
ymislegt annað og sauð saman úr því nýjan ákærupóst. Kvað
hann Skúla eigi hafa látið silfur staðarins skilvíslega af höndum.
pannig kveðst hann í staðinn fyrir 12 samkynja silfurskeiðar,

er stóðu 29 lóð, eigi hafa fengið nema 6 stakar^ er aðeins stóðu

19 lóð; enn fremur kveðst hann sakna silfurskálar, er standa
skyldi 21 lóð, könnu, er standa skyldi 24 lóð, krúsar með silfur-

loki á 9 lóð og bikara, er standa skyldu 7 lóð. í>essi atriði

attu nú nefndaröienn að rannsaka, og skoruðu þeir á Skúla að
verja mál sitt. Skúli þóttist áður hafa svarað tveim fyrstu póst-

unum fullnægjandi í fyrra bréfi sínu og hélt því sama fram hér.

I>riðja póstinum svaraði hann þannig, að hann hafi ætlað að fá

biskupi silfrið í hendur, er hann afsalaði sér staðnum, en biskup
hafi eigi viljað veita því móttöku eptir því mati, er fylgt var
þegar Skúli tók við því, heldur þótt það of hátt. Nú gat engiun
efi leikið á því, að það var skylda biskups að veita silfrinu mót-
töku^ einmitt eptir því mati, og eingin furða, þótt Skúli eigi

kærði sig um að skaðast á því. Kom þeim loks saman um
biskupi og honum, að Skúli skyldi greiða honum andvirði silf-

ursms í fiski og sméri og þar við sat. Nú var bæði fiskurinn
og smérið löngu étið upp og ekkert framar þar við að gera.

Eptir langt og ítarlegt réttarhald í málinu feldu þeir Magnús
og Björn dóm sinn á Hólum 2!. júlí 1759. Dæmdu þeir Skúla
sýknan saka af ákærum biskups. p6 skyldi hann gjalda biskupi
ofanálag á kúgildin, ef biskup gæti sannað það fyrir 2 mönnnm,
6r amtmaður tilnefndi, að hanu hefði beðið skaða af. Gat biskup
víst aldrei sannað neitt í þá átt, svo málinu lauk við þessi úrslit.^

Qeneral Kirheinspektions Koll Nr. 26 (Separationen ímellem Skal-

holt og Holum Bispestole)og Nr.4a (Islandske Relationer 1741— 1750).
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Jeg hef skýrt svo ítarlega frá máli þessu vegna þess, að Skúli

í fáum málum bar jafu eiudreginn sigur úr býtum. |>etta mál

átti án alls efa mjög mikiun þátt í að koma honum í mjúkinn

hjá stjórninni. Nákvæmar skoðunargeröir og dömur tveggja

merkismanna báru hér órsekan vott um, að hann vel gat staðið

reikningskap ráðsmennsku sinnar, að hann eigi aðeins hafði sýnt

staka samvizkusemi, heldur jafnvel framúrskarandi atorku og

dugnað. Stjdrnin komst við þetta að raun um, að hann hafði

krapta að geyma, er verja mátti til mikilla heilla í þarfir lands

og þjdðar. f>ar sem mál þetta defað átti góðan þáttí, að stjdrnin

höf íSkúla til meiri metorða, varð það og á hinn bdginn til þess»

að Hallddr biskup að fullu misstí náð og hylli stjórnarinnar.

Allir luku lofsorði á ráðsmennsku Skúla, að Hallddri bisk-

upi einum fráskildum. fess er áður getið, að hann hafi hýst

þar vel og afiaö uýrra stýla til prentsmiðjunnar, er þá var tekið

að hnigna og lítt hafði verið notuð á undanfarandi árum. Út-

vegaði hann þar á ofan nýjan og dugandis prentara, er Hallddr

hét Eiríksson og numið hafði list sína í Danzigarborg á fjóð-

verjalandi. Lét Skúli þegar taka til dspiltra málanna að prenta.

Voru það nær eingöngu guðsorðabækur.^ Hann gerði allt sitt

til að skólinn tæki gdðum framförum, og er mælt að Hdlaskdli

hafi aldrei á síðari tímum verið betur haldinn að því er kennslu

snerti, en meðan Skúli var ráðsmaður og Gunnar Pálsson skdla-

meistari.^ Hann hafði vakandi auga á öllum umbótum, og er

hann varð þess vís, að tekinn var upp nýr vefur með nýju lagi

í Skálholti í stað gamla kljávefsins, var hann sér dðar úti um
vef til Hólastóls með hinu nýja lagi og lét vinua mikið í hon-

um. f>að var fyrst ári eptir að hann lét setja upp annan sam-

kýnja að heimili sínu á Ökrum.

A þeim árum, er Skúli hélt Skagafjarðarsýslu, var hann hinn

mesti uppgangsmaður. Hann bar alloptast sigur úr býtum í

málaferlum sínum og græddist brátt fé í meira lagi. Er það

engum efa bundið, að hefði hann haldið Skagafjarðarsýslu fram-

vegis og eigi hugsað hærra né ráðist í þau stdrræði, er hann

síðar réðst í, þá hefði hann orðið maður vellauðugur, því bann

* Hann lét þannig prenta Vídalíns postillu, Lífsins veg og Orrustu

og sígur eptir Dr. Jersin, Biblíukjarna eptir Lassen, Skyldu manns-

ins 0, fl.

^ Gunnar Pálsson var skólameistari á Hólum 1742—1753,
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var útsjónarsamur og hinn mesti búhöldur. í>ótti mikið kveða
að rausn þeirri og stórmenusku, er kom fram í hvívetna á

Ökrum, því fátt stóð Skúla fjær en nirfilsháttur. Frábær gest-

nsm var þar sýná öUum, er að garði bar, bæði háum og lágum,
og var Skúli hinn örlátasti og hjálpsamasti við alla þá, er með
þurftu, og því virtur mjög og elskaður af fátæklingum og minui
háttar mönnum. Ættingjum sínum sýndi hann hina mestu
rausn og frændrækni. Hann kom bræðrura sínum Einari og

Jóni á framfæri, útvegaði hinum fyrnefnda Miðfjarðarsýslu-lén,

en Jón studdi hann til menningar bæði innan lands og utan og

fékk þvi ágengt, að hann varð kirkjuprestur á Hólum (1752).

Unnust þeir bræður mikiö þótt stundum bæri á milli, því báðir

voru þeir stórgeðja.^ Hann héit og með mikilli rausn brúðkaup

Sigríðar systur sinnar, er hún giptist Jóni presti Vídaiín í Lauf-

ási. Einkar kært var alla tíð með Skúla og í>orIeifi prófasti

stjúpföður hans, og mat Skúli hann flestum framar. Lét hann
það á saunast, er hann fyrir tilmæli J>orleifs prófasts gaf lausa

skólasveina 2 frá Hólum', er hann hafði tekið fyrir þjófnað og
haft með sér í járnum til Akra.^

í^egar hér var komið, hafði Skúli þjónað Skagafjarðarsýslu

í nær 12 ár og var talinn með stjórnsömustu höfðingjum lands-

ins. Um þessar mundir var landfógeti sá hér á landi, er Kristjan

Dreese hét, (landf. 1739—1749), og hafði hann þjónað því em-
bætti í nokkur ár. Hann var óreglumaður mikill og sást svo að
segja aldrei ódrukkinn og bölsótaðist sem væri hanu viti sínu

íjær. Embættisfærsla hans fór öll í ólagi, reikningar voru ram-

* Skúli fékk á stundum að kenna krapta Jóns, því Jón var manna
færastur. Eitt sinn var Skúli í flutningum og var yfir sjó að fara.

Lét hann bera á skip sitt þótt uppgangsveður væri, en Jón prestur

bar af jafnharðan. Að lokum tók Skúla að gremjast og laust Jón

kinnhest, en Jón þreif til Jmns og færði hann á kaf i sjóinn. Varð

Skúla þá að orði er hann kom upp aptur: *Mikið trön ertu, Jón
bróðir!* (Skagíirðingas. kap. 5.3).

' þegar er forleifur prófastur spurði aðtektir Skúla með sveinana,

brá hann sér heiman. tók í förinni Magnús bróður sinn á Víði-

mýri og reið til Akra. Komu þeir þar er Skúli var í rekkju, en
um leið og forleifur gekk inn, kvað hann viö raust: >Bölvaður

Olver, bröltu fram úr bæli þinu« o. s. frv., svo að glumdi við í

göngunum, því hann var raddmaður mikilh Léttu þeir bræður eigi

fyrri en Skúli lét að vilja þeirra. (Skagfirðingas. kap. 53).
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vitlausir og hann beitti hinni mestu grimd við ábúendur kon-

ungsjarða í Gullbringusýslu ef þeir eigi gátu staðið í skilum.

Hvað eptir annað var hann áminntur um að bæta ráð sitt, en

það stoðaði ekkert og allt sat við sama keipinn. Var nú svo

komið fyrir honum að stórþurð var orðin á landfógetasjóönum,

og sá Pingel amtmaður (amtm. 1744—1756) sér eigi annað

fært en að víkja honum frá embætti (1749). Skipaði hanu

Guðna Sigurðsson til að gegna embættinu í stað haus. Auðvitað

voru þeir margir, er lék hugur á landfógetaembættinu, en

Islendingar dirfðust eigi að sækja um það, því það hafði aldrei

verið skipað íslenzkum mönnum. Tofte nokkur, er verið hafði

þjónn hjá Dreese, fór þegar utan og skýrði stjórninni frá drykkju-

skap og ódugnaði Dreese og dró ekki af Lét hann á sér skilja

að hann væri maðurinn til að þjóna því embætti svo í lagi færi

og hafði aflað sér góðra vottorða frá ýmsum erabættismönnum.

Gerði hann sér góðar vonir um embættið. Á þeim tímum var

það alsiða, að sýslumenn rituðu stjórninni um ýms nauðsynja-

mál landsins. Skrifaði Skúli þetta ár eins og hann var vanur.

Minntist hann í bréfi sínu á óreglu þá, er á var landfógetaem-

bættinu, og kvað það leitt, að stjórnin eigi skyldi geta fundið

neinn hæfan og duglegan íslending til þess embættis. Er mælt

að bréf Skúla yrði til þess, að Heltzen justizráð, er þá var með-

limur stjórnarráðsios, talaði um þetta mál við Jens Lassen kaup-

mann á Hofsós, er mikill var vinur Skúla. Kvað Heltzen það

leitt, að Skúli hefði eigi sent umsókn, því hann mundi án efa

hafa fengið embættið. Lassen brá við óðar og ritaði umsókn í

nafni Skúla, og varð það úr, að Skúli fékk embættið. Var

veitingabréíiö dags. 9. des. 1749.^

í>egar fréttirnar um veitinguna bárust til íslands, þóttu

þetta hvervetna miklar nýjungar. Var það í fyrsta skipti að ís-

lenzkum manni var skipað svo hátt embætti, og var nú liestum

forvitni á að sjá, hversu fara mundi. fóttu landfógetastörfin

fremur óþokkasæl. Skúli fer sjálfur svofelldum orðum um þetta

í æfisögubroti sínu: »AIIir urðu forvirraðir, því áður höfðu

þeir þeinkt, að so illur djöfull sem landfógetinn gæti ómögulega-

verið íslenzkur. Hann og hans nafn var íslenzkum eins hræði-

legt og sem drekinn i Babýlon«.

' Þannig segir Jón sýslum. Jakobsson frá í æruminningu Skúla (Nr,

600, 4 á Landsbókas. í Reykjavík og víðar) og Jón Espólín

nokkuð likt í Skagfirðingasögu kap. 55.
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Skúli var um fertugt er honutn var veitt landfógetaembættið.

Var það örðugust sýsla á landinu um þær mundir og að mörgu
íeyti vandasöm. En þótt Skúli væri við margt riðinn meðan
hann var sýslumaður, þá er það þó fyrst eptir 1750 að hann að

íiinn kemur við almenn málefni Islands, og fór svo áður langt

leið, að hann manna mest hafði áhrif á þau. pykir því vel við

eiga að líta yfir ásigkomulag lands og þjóðar um þessar mundir,

áður skýrt verður frekara frá æfi Skúla.

III.

í inngangi þessarar ritgerðar hefur verið vikið á þá eymd
og vesöld, sem alment drottnaði á íslandi á 18. öld. Munum
^ér hér skýra nokkuð nákvæmar frá ástandi landsins og högum
landsmanna um miðja öldina og leitast við að grafaupp nokkrar
af orsökum þeim, er vesöldinni ollu.

Látum oss þá fyrst og fremst líta yfir ásigkomulag lands-

ins sjálfs. Beinasti vegurinn til þess að kynna sér ástand þess,

6r að leita fyrir sér í jarðabókum þeirra tíma. Að vísu eru

jarðabækurnar ekki sem áreiðanlegastar. því þær eru opt að
Daiklu leyti byggðar á sögusögn jarðeigenda og ábúenda, og þeir

skýrðu ekki ætíð sem réttast frá. |>eim var gjarnt á að láta

svo illa af jörðunum, sem frekast mátti og rýra þær í umtali,
Gn láta kostanna ógetið, einkum ef þeir voru nýtilkoranir. En
tér er eigi eptir öðru að fara, svo menn verða að sætta sig við

jarðabækurnar, en nota verður þær með varkárni. |>ó má geta
þess, að ýmsar skoðunargerðir á konungsjörðum voru ár frá ári

sendar til stjórnarinnar, og eru þær í alla staði áreiðanlegar.
n eptir þeim að dæma voru jarðirnar eigi stórt betur á sig

^oninar, en jarðabækurnar skýra frá. Jarðabók sú, er næst ligg-

þessum tíma, er jarðabók Skúla Magnússonar frá Í760—1769
er hún í 23 stórum bindum.

_
Om miðbik 18. aldar voru jarðeigendur miklu færri en nú,

^g jarðagózið var safnað fyrir á fáar hendur. Kom það mest til

? því, að konungur og biskupsstólarnir áttu slíkan aragrúa af

Hó?^^'
^^"^"^"^^ ^*^^ ^^^s ^^^^ höfuðból, SkálholtsstöII 310 og

^^oll 330. Af þessu leiðir eðlilega, að leiguliðar voru mikl-

*^^í* ^^^^^ ^^^- Fjöldi jarða lá í eyði, og telur jarða-
Skúla Magnússonar yfir 2 þúsundir eyðijarða. Ýœsar orsakir

voru til þess, að jarðir lögðust i eyði, sumar eðlilegar og sumar
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óeðlilegar. Meðal hinna fyrstu orsaka má telja eldgos, skriðu-

föll, vatnahlaup og sandfok. Hinar síðari orsakir lágu dýpra og

þykir oss hlj'ða að skýra nokkuð nánara frá þeim,

Öllum leigujörðum, en þó einkum konungs- og stdlsjörðum,

fylgdi um þær muudir fjöldi af skyldum og álögum, hinar svo

nefndu kvaðir. Var það eitt meðal annars, að þeim fylgdi öllum

mikill iuiistæðupeuingur, stundum svo mikill, að leiguliði varla

Bá sér fært að halda sjálfur nema örfáar skepnur. Á kotum sumum
við sjávarsíðuna, er eigi höfðu grasnyt nema handa Mlfri kú,

var leiguliðum gert að skyldu að fæða heiJa kú, og urðu þeir

því að kaupa utan að það er á vantaði kýrfóður. Mörgum sjávar-

jörðum, er heyrðu undir konuug eöa Skálholtsstól fylgdu svo

nefndir innstæðubátar, er ábúeudur urðu að halda úti og rda á,

svo skip sjálfra þeirra urðu að standa uppi í nausti vertíð eptir

vertíð, því háseta var hvergi að fá. Voru menn almennt harð

öánægðir með þetta fyrirkomulag, sem auðsjáanlega hélt leigu-

liðum niðri og bægði þeim frá að neyta krapta sinua, sem þeir

að öðrum kosti hefðu mátt gera. Vinnukvaðirnar voru margar

og þungar, en svo var um þær, sem aðrar álögur, að þær einkum

komu niður á leiguliðum kouungs og biskupsstólanna. Er þar

fjTst að telja mannslánið. Mannslán var kraíið af öllum leigu-

liðum við sjóinn. Ábúaudi varð anuaðhvort að fara sjálfur eða

senda mann í stað sinn til að róa í skiprúmi lánardrottins á

vetrarvertiðinni. I^etta var óhjákvæmileg skylda. Kæmi maður-

inn ekki varð ábúandi að gjalda vissa peningaupphæð. En nú

gat opt staðið svo á, að ómögulegt væri að uppfylla þessa kröfu,

t. d. þegar um fátækan leiguliða var að ræða, er eigi hélt vinnu-

mann og sjálfur ekki mátti skilja við heimilið. ]^ótú þetta hin

þyngsta og óbilgjarnasta af öllum kvöðum. fá er hestlán í

kaupstaðar- og embættisferðir, opt á þeim tíma árs, er verst

gegndi. á heyannatímanum. Enn voru dagsverk um sláttinn,

stundum 2—3. "ímsar fleiri kvaðir voru heimtaðar, svo sem

húsabyggingar, torfskurður og mótak, og af leiguliðum konungs

í Gullbringusýslu var auk þessa kraflð hey handa fálkapeningi,

flutningur á konungsfiski, hrís til brennslu á Bessastöðum og

Viðey 0. fl. Og ofan á allt þetta bættist, að leiguliða var ekki

byggð jörðin nema til cins árs í senn og hanu fékk eiuga þókn-

un fyrir jarðabætur þær, er hann gerði.

f>að liggur í augum uppi hversu mikiU hnekkir þetta var

fyrir allan búskap. Engum er láandi þótt hann kynoki sér við
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að slíta kröptum sínum án nokkurs endurgjalds í annars þarfir.

Leiguliði varð að verja miklu af tíma sínum og kröptum í þarfir

lánardrottins. Flestir létu því allar jarðabætur liggja niðri,

hokruðu þetta á jörðunum ár frá ári án þess að hyggja á um-

bætur og þdtti gott, ef þær ekki gengu allt of mikið úr sér.

Pátæktin var almenn, eins og sjá má af mörgum skýrslum og

skilrikjum frá þeim tímum. fegar svo bar undir, að hörkur

dundu yfir eða fiskiveiðar brugðust, var hungursneyðin vís og

fjöldi leiguliða flosnaði upp og komst á vonarvöl. Röltu þessir

vesalingar sveit úr sveit til að betla, og þegar á annað borð var

komið ios á þá og þeir voru orðnir afvanir vinnu, létu þeir

jarðirnar eiga sig, og áður langt um leið koinust þær í drækt

og endaði stundum með því að þær lögðust algerlega í eyði.

Að fá til þeirra nýja ábúendur var opt og tíðum hinum mestu

erviðleikum bundið, því fólksfæð var mikil í landinu um þessar

ttiundir.

I>annig lögðust jarðirnar hver á fætur annari í eyði, en lítt

eða ekkert var gert til að bæta jarðrækt. Jafnvel hjá sjálfs-

eignarbændum var lítið um jarðabætur, sumparfc af því, að dáð

og dugur hjá þjóðinni var drepinn niður og menn skorti áhuga
og þekkingu í þá átt, og sumpart af því að vinnukraptar voru

óuógir. Betlararnir röltu í stórhópum um allar sveitir, en þegar

ymprað var á vinnu við þá, hurfu þeir á skamrari stundu eins

og dögg fyrir sólu. Allir sem vetlingi gátu valdið þustu til

sjávarins, því þar þótti helzt bjargarvon. Menn leituðust við

öaeð ýrasum lagaákvæðum að stemma stigu fyrir þessu lands-

hornahringli og koma jafnvægi á bjargræðisvegina. En það
stoðaði lítið eða ekkert. Harðneskja og ströng lagaákvæði voru
ekki einhlít til að eyða þeim andlega doða og framtaksleysi, er

hvíldi yfir megini þjóðarinnar. {>að þurfti annað og áhrifameira

í^oðal til að dreyfa nýju fjöri um hina stirðnuðu limi.

Þótt - allir þeir, er ritað hafa um Island á 18. öld, nefni

harðindi og eldgos sem ástæður til hins bága ástands þjóðar-
^^iiar, þá eru þeir þó jafnframt á eitt sáttir um það, að verzl-
unin hafi átt einna mestan þátt í að draga máttinn úr öllu þvf,

tii framfara horfði. fví ber heldur eigi að neita, að hún
aumleg mjög og mun jeg því fara nokkrum orðum um verzl-

^iiarhætti á íslandi um miðja 18. öld.

Einokunarverzlun Dana á íslandi var venjulega bundin við
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einstakar borgir eða einstaka menn.^ Upprunalega var öll versl-

un landsins leigð í einu lagi, en síðar tók stjórnin að skipta

landinu niður í viss takmörkuð verzlunarumdæmi, er svo hvert

fyrir sig voru seld einstökum mönnum á leigu. Fylgdu vissar

hafnir bverju umdæmi og máttu íbúar umdæmisins eigi leita á

aðrar hafnir en þær, er umdæminu fylgdu og lá við hörð refsing

ef út af var brugðið (hýðing, búslóðarmissir, Brimarhdlmsvist).

En umdæmunum var svo óhaganlega niður skipað, að mörgum,

er í þeim bjuggu, urðu stórvandræði úr að neyðast til að leita

á þær hafnir, er fylgdu umdæmi þeirra; lágu þær þeim opt og

tíðum miklu fjær, en einhver höfn í næsta umdæmi. Horfði til

svo stórra vaudræða bæði með þetta og margt annað um alda-

mótin 1700, að landsbúar urðu ásáttir um að gera mann á fund •

konungs til að tjá bonum þessi vandræði og leita umbóta á.

Varð til þess Laurits lögmaður Gottrúp. Fékk hann því meðal

annars ágengt, að samin var ný verðlagsskrá (taxti), landsmönn-

um meira í vil en sú, er áður var fylgt. Enn varð sá árangur

farar bans, að þeim Árna Magnússyni og Páli Vídalín var falið

á hendur að kynna sér nákvæmlega ástand lands og þjóðar og

leggja ráð á, hversu helzt mætti ráða bót á því, er aflaga færi.

Fengu þeir því áorkað, að ýmsar umbætur, þótt eigi væru þær

verulegar né fullnægjandi, voru gerðar á verzlunarháttum. Var

meðal annars þannig rýmkað um verzlunarbandið, að eigi voru

menn skyldaðir til að verzla á höfnum umboðs þess, er þeir

voru búsestir í, ef önnur höfn lá betur við og kaupmönnum var

gert að skyldu að vægja til við landsmenn í ýmsum efnum.^

Enn sem komið var hugðu menn eigi á neinar verulegar

byltingar í verzlunarmálum. Plestir létu sér nægja breyting þá,

er Arni fékk á komið. Var nú og í ýmsu rýmkað til við lands-

menn, og meðan Árni lifði, barðist hann ötullega fyrir því, að

þessu fyrirkomulagi væri haldið óbreyttu, og fékk hann vilja

sínum framgengt þrátt fyrir það, þótt kaupmenn á allar lundir

reyndu til að eyða ráðum hans.

* Á tímabilinu 1602—1732 voru leigjendur þessir:

1602—1619. Kaupmannahöfn, Helsingjaeyri og Málmhaugar.

1620—1662. Hið íslenzka, færeyiska og norðlenzka félag,

1663—1683. Hinir 4 aðalhluttakendur (Hovedparticipanter).

1684—1732. Einstakir menn.

Sjá tilskipun 15. apr. 1702. Lovsaral. f, Isl. 1. B., bls. 578.
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Við fráfall Árna kom það bezt í Ijós, hve raikirm þátt haun

hafði átt í því, að verzlunarháttum var eigi breytt að vilja kaup-

manua, því skömmu eptir andlát hans var landið selt félagi

nokkru á leigu (1732).^ 1742 tók við annað félag með enn

víðtækari réttindum. Voru í því félagi mest hörmangarar

frá Kaupmannahöfn. Af því félagið kemur mikið við þetta mál,

sem síðar mun frá skýrt, og það yfir höfuð risti nafn sitt djúpt

í sögu landsins á 18. öld, þykir hæfa að lýsa því hér lítið eitt

og skýra frá, á hvern hátt verzlun þess var rekin.

Eins og líklegt má þykja hafði félagið aðalbeykistöða sína

í Kaupmannahöfn, og stjórn félagsins sat þar og hafði aðalum-

sjón yfir verzluninni. Til að reka verzlunina á íslandi hélt fé-

' lagið einn yfirkaupmann á hverri höfn. Næstir þeim stóðu

undirkaupmenn og þá drengir. því var venjulega svo háttað,

að drengir þeir, er félagið tók í þjónustu sína, hækkuðu í tign-

inni eptir vissan, ákveðinn árafjölda og urðu undirkaupmenn og

því næst yfirkaupmenn. Er þeir þannig höfðu mannast og verið

yfirkaupmenn nokkur ár, var það alltítt, að þeim hafði tekizt að

leggja upp svo mikið fé, að þeir gátu keypt hlutabréf í félaginu,

og þannig orðið meðeigendur að verzlaninni. Kaupmeun höfðu

aðeins aðsetur sitt á íslandi á sumrum, og var það sjaldgæft að

félagið héldi vetrarsetumenn (efterliggere, overliggere) á einstök-

um höfnum; var það fremur til að hafa eptirlit með verzlunar-

húsunum og vörubyrgðunumj en til að reka verzlun, Voru húsin

jafnast lokuð á vetrum og kom það sér opt illa, Bar það opt

við að menn urðu bjargþrota á miðjum vetri, svo yfirvöldin máttu
skerast í leikinn, opna verzlunarhúsin og útbýta matvörum þeim,

þar voru fyrirliggjandi, meðal almennings til að koma í veg
fyi"ir hungursneyð. En út af þessu risu opt mikil málaferli milli

kaupmanna og embættismanna.

Ur því félag þetta hafði einkaleyfi stjórnarinnar til að reka
^erzlun á íslandi, og öllum öðrum, bæði útiendingum og inn-

^ Með konungsúrskurði 15. dec. 1732 var ákveðið að stofna skyldi

íslenzkt verzlunarfélag. í bréfinu er tekiö fram, aö verzlunarfélag

þetta sé sumpart stofnað af því, að kaupmenn hafi kvartað sáran
^ndan fyrirkomuiagi því. er þá var á verzlanínni, og sumpart til

|ryggiiigar fyrir því, að nægar og góðar vörur séu fluttar til lands-
ins Qg landsmönnum eigi veröi misboðiö í neinu, því nú megi
^^Jórnin beíur hafa hönd í bagga með, eu meðan verzlunin var í

^ondum lausakaupmanna. (Lovsaml. f. Isl. 2. B., bls. 142).
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fæddum íslendingum, voru allar bjargir bannaðar í þá átt, þá

var það eigi nema eðlilegt, að því væru sett viss lög eða reglur

fyrir verzlaninni til þess að koma í veg fyrir að það misbrúkaði

einkaleyfi sitt. Stjórnin reyndi af fremsta megni að sporna við

því, að félagið misbyði landsmönnum í nokkru og setti því ná-

kvæmar lífernisreglur.

í>egar íslenzka verzlunarfélagið tók við var þannig

samin reglugerð (oktroy), er fylgja skyldi. Var hún gefin út 3.

apr. 1733 og endurnýjuð og aukin 13. júlí 1742.^ Aðalákvæði

hennar eru þessi; Eigi má senda önnur skip með vörur til ís-

lands en þau, er frá Kaupmannahöfn eru, og skulu bæði skip-

herrar og stýrimenn vera búsettir í Kaupmannahöfn. Hluthaf-

endur félagsins eru skyldir að kaupa allar vörur sínar í Dan-

mörku eða löndum Danakonungs. Félagið hefur einkaleyfi til að

reka verzlun á íslandi og við strendur þess 4 mílur undan landi.

Félagið skal í kaupum og sölum á Islandi fylgja verðlagsskrá

þeirri, er sett var 1702, og hafa rétta alin, mæli og vog og

þjónum þess ber að koma vingjarnlega og kurteislega fram gagn-

vart landsmönnum. Félagið skal flytja til landsins góða vöru

og byrgja það svo, einkum að matvælum, húsaviði og öllu þvi\

er til landbúnaðar og sjávarútvegs heyrir, að viðunandi þyki.

A ári hverju skal félagið senda stjórninni aðalskrá yfir vörur

þær, er til landsins eru ætlaðar. Enn fremur ber því við hverja

skipaför að senda skrá yfir vörur þær, er á þvl skipi eru, og

skal kaupmaður sá, er með skipinu fer, rita nafu sitt uudir og

eiðfesta, að allar þær vörur, er skráin tilnefnir, skuli sendar til

íslands. J>ví næst skal tollþjónn sá, er umsjón hefur með ferm-

ingu skipsins votta með nafni sínu og eiðstaf, að hann me^
eigin augum hafi horft á, að allar þær vörur, er skráin tilnefnir,

hafi verið bornar á skip og engin breyting á orðin, er skipið

ieggur frá tollbúðinni. Fari nú svo að það verði uppvíst, að

færri séu vörur á skipinu, eu skráin telur, þá skal hneppa báða

í fjötra, kaupmanninn og tollarann, og skulu þeir þræla í járnum

alla æfi síðan.^ Til tryggingar því, að vörur þær, er sendar

' Sjá Lovsaml. f. IsL 2. B. bls. 145 og 400.

^ Ákvæðið um vöruskrána og eiðinn finnst eigi í verzlunarskilmálan-

um frá 1733, en var skotið inn í síðar af því að ýmislegt þóíti

fara aflaga að því er ferming skipanna snerti. Nokkru síðar var

það aptur numið hurt, óvíst hversvegna.
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eru til landsins, séu göðar, skal bæjarstjórnin í Kaupmannahöfn

Defna til tvo ráðvanda kaupmenn, sem eigi eru í félaginu, og

skulu þeir skoða hinar helztu vörutegundir, svo sem korn og

annað þess háttar, og votta á skipaskránum, að vörurnar séu

öaðfinnaulegar.^ Félagið skal veita fátæklingum lán á nauðsyuja-

vöru. Sýslumenn og tveir menn úr hverri sýslu, er kjornir eru

árlega á þingum, skulu fara til og skoða vöruna þegar er skipið

kemur á höfn. Komist þeir að þeirri niðurstöðu, að vörurnar

séu eigi boðlegar fullu verði eptir verðlagsskránni, skulu þeir

setja niður verðið og má kaupmaður þá eigi hafa þær á boð-

síólum við fullu verði.

I einu atriði var það enn, að stjórnin batt hendurnar á

kanpmönnura og jafnframt landsmönuum. |>að var víðvíkjandi

verði á vörunum. Stjórnin setti með aðstoð nokkurra manna,
6r vit höfðu á, víst ákveðiö verð bæði á vörur þær, er til lands-

ins voru fluttar^ og hinar, er landið framleiddi. En verk þetta

var bæði ervitt og óþakklátt, og henni tókst aldrei aö leysa það

svo af hendi, að bæði kaupmenn og Islendingar væri ánægðir.

Verðlagsskrá sína samdi stjórnin, að minnsta kosti á ÍS. öld,

6ptir meðalverði því, er vörurnar höfðu selzt fyrir á síðastliðnum

10 árum. Eptir því mátti ætla, að ný verölagsskrá væri samin

á hverjum 10 ára fresti, en því raiður var eigi svo. Eins og
jeg áður gat um var það tekið fram í verzlunarskilmálanum 1733,
að fylgja skyldi verölagsskránni frá 1702. Liggur þaö í augum
uppi að þessi tilhögun gat eigi verið heillavænleg, þar sem ekk-

^rt tillit var tekið til orsaka þeirra, er eðlilega hljóta ætíð að

ráða verði vörunnar, euda var eilíf óánægja með verðlagsskrána

á báöar hliðar, og sífelldar klaganir, mest þó af hálfu lands-

ínanna. Næsta verölagsskrá var eigi saraiu fyrri enn 1776.

Til þess að fyrirbyggja allar refjar og misskilning, var nákæm-
lega ákveðið, hversu vörurnar skyldu vera, einkum hinar íslenzku;

eru ákvæði þessi stundum mjög smásmugleg, jafnvel hlægileg.

Einkum gaf skráin nákvæmar regluv um, hversu fiskinn skyldi

afhöfða, íletja og herða og hversu prjónlesið skyldi unnið, því

kaupmenn þóttust aldrei ánægðir með það. Á Bessastöðum voru

geymdir tréfætur, og innsiglaöir sokkar í hverri verzlun til að
vinna eptir. Einu sinni var stungið upp á því, að höggva skyldi

.

þumalinn af hverjum ógildum vctlingi og gera skurð í hvern
- «

Síöan skipaði stjórnin sjálf 2 fasta vöruskoðunaTmenn.
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ágildan sokk, svo eigandinn gæti rakið hann upp aptur og prjónað

betur annað sinn. Skúli sló einu sinni upp á því í spaugi að

samin væri lög um, hve margar prjónalykkjur sokkurinn skyldi

hafa á fit, knésbót, kálfa og rajóalegg og lengd framleistsins.^

Hér að auk voru uokkrar vörur, er eigi var hægt að ákveða

verð á, og skyldi selja þær eptir samkomulagi, en optast varð

lítið úr því samkomulagi.

Eigi verður annað sagt, en að stjórnin af fremsta megni

hafi leitast við aö koma í veg fyrir, að félagið í nokkru misbyði

landsmönuum. En allar hinar nákvæmu ákvarðanir hennar gátu

eigi hamlað því, að kaupmenn í ýmsum greinum léku landsmenn

mjög sárt. Verzlunarskilmálarnir voru brotnir hvað epLir annað,

jafnvel hin þvöingarmestu og ströngustu ákvæði þeirra, svo sem

það, að flytja næga og góða raatvöru til landsins. Sum ákvæði

voru blátt áfram aldrei, eða því nær aldrei tekin til greina. t. d,

ákvæðiö um að koma vingjarnlega fram gagnvart landsmönnum,

J>vert á móti eru þess mörg dæmi, að þtnr skoðuðu íslenzka

bændur, einkum minni háttar bændur, eins og hunda, er þeim

leyfðist að misbjóða á allan hátt. Félagið og Islendingar litu

hvert á annað með vantrausti, ekkert vinsemdar- né hlýleikaband

tengdi þessa tvo málsaðila saman. og var því eigi við því að

búast að vel færi. Reynzlan hefur sýnt optar en einu sinni, að

örðugt veitir að setja svo reglur fyrir umgengni tveggja fjand-

samlegra flokka, er stöðugt leitast viö að ná höggstað hvor á

öðrum, að þær tryggi til fullnustu frið og sátt, J>etta kemur

glögglega í Ijós, er um viðureign íslendinga og verzlunar-

félaganna er að ræða.

Að síöustu viljum vér líta yfir skyldur landfógeta á þeim tím-

um. J>ær voru bæði margar og mikilvægar. í reglugerð þeirri,

er gefin var út nokkru eptir að Skúli varö landfógeti, eru þessar

taldar helztar:^ Hann skal veita móttöku afgjöldum öUum at

sýslum, klaustrum og lénsjörðum, svo og landskuldum konungs

og leigum, sköttum og tíundum, gjaftollum og öllum öðrum

gjöldum í peningum, fiski, vaðmáli, prjóulesi og öðrum gjald-

gengum vörum. Sömuleiðia skal hann af ábúendum konungs-

jarða í Gullbringusýslu kreQa réttinda þeirra allra, er konuugi

* Fyrsti viðbætir til sveitabóndans. Rit þess íslenzka Lærdómstlista-

félags 5. B. bls. 143-189.
' Reglugerðin er dags. 1. luaj 1751. Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 78,



bera, svo sem hríshesta, vinnukvaða, skipshluta, manntalsfiska

og mannslána til konungsbáta þeirra, 15 að tölu, er uppsátur

bafa í GuUbringusýslu. Bændur og aðrir þeir, er svara eiga

landskuld, leigum, sköttum, tíundum, gjaftollum eða öðru, skulu

inna af hendi gjöld öll til konungs áður þeir leggja vöru sína

inn í kaupstað, og skal landfógeti ætíð vera viðstaddur, er bændur
koma á verzlunarstaði með vöru sína. J>egar kaupfar kemur af

hafi, skal landfógeti senda kaupmanni skrá yfir gjöld þau öll til

konungs, er bændur í því héraði eiga ógoldin. Hann skal vera

viðstaddur, er bændur koma með skipsábata- og manntalsfisk

þann, er konuugí ber, og sjá svo til að kaupmenn synji honum
eigl möttöku, sé hann vandaður og góður. Að því er viðvikur

gózi reknu af sjó, fé, er eigi finnst erfingi að, og búslóðum, er

menn hafa brotið af sér, þá skal hann halda því öllu konungi

til handa og sjá svo til, að sj'slumenn geri rétta grein fyrir.

Hann skal aunast innkaup á fálkum konungs og afgreiða fálka-

skipið. Hann skal hafa á hendi alla launaútborgun og styrks,

og við lok árs hvers skal hann leggja fram skýran og nákvæman
reikning yfir tekjur allar og útgjöld á árinu. Hann skal sjá um
aö afgjaldseptirstöðvar af lénum, sýslum og leigujörðum konungs

6igi fari í vöxt, heldur reyna til að grynna á þeim eptir megni.

Hann skal annast byggingu allra konungsjarða í GuUbringusýsIu,

og losni einbver jörð, skal hann þegar 1 staö útvoga til hennar

nýjan og ötulan ábúanda. Hinum 15 konungsbátum skal hann

balda í góðu standi og útvega til þeirra þá beztu formenn, er

bann má, og háseta af mannslánum sýslunnar. Vanti bændur
báseta á skip sín, skal iandfógeti veita þeim aðstoð sína til að

iiá í förumenn og flakkara í skiprúmin. Enn fremur skal hann

ganga eptir því hjá sýslumönnum, umboðs- og klausturhöldurum,

að þeir sendi honum árlega skýrslur um ástandið í sýslum þeirra

og umboðum, og skal hanu eptir þeim semja skýrslur sínar til

stjórnarinnar.

Af þessu ágripi má ráða, að landfógeta hefur verið annað

bentara, en að liggja í leti og ómennsku. Til þess að þjóna því

embætti svo í lagi færi þurfti dugnaðarmann. Landfógeti var

sá af embættismönnum landsins, er á annan bóginn hafði mest
ttiök við og afskipti af landsmönnum í heild sinni, og á hinn

bóginn stóð í nánu sambandi við stjórnina. Hann hafði tækifæri

til betur en nokkur annar að kynnast ástandi landsius og kjörum

búenda, og væri haun skynsaraur maður og ráðhygginn, mátti
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búast við að stjörnin legði mikla áherzlu á tillögur hans. Hanu
var eins konar milliliður milli íslenzkrar alþýðu og ^tjórnarinnar,

einkum í þeim málum, er snertu kvaðir allar og gjöld, og hann

var sá af íslenzkum embættismönnum, er næst stiptamtmanni

eða amtmauni mátti vinna landinu mest gagn.

?að var mjög þvðingarmikið atriöi, að Skúli Magnússon var

skipaður í landfógetasætið einmitt um þessar raundir. Hann
var alkunnur atorku- og dugnaðarmaður og hafði með ölulleik

sínum og starfsemi áunnið sér álit og viðurkenningu stjörnar-

innar. Hann var hinn mesti föðurlandsvinur, og mátti því vænta

þess af honum, að hann af fremsta megni mundi leitast við að

ráða böt á göUum þeim, er hann betur og betur hlaut aö sjá,

að á voru öllu, og loks var hann maður góðum gáfum gæddur,

svo ætla mátti, að hann bæði sæi ráð til að kippa ýmsu í lag

og kynni að fiytja mál sitt við stjórnina skynsamlega en þó

einarðlega.

IV.

Sendiför Liidvigs Harboe til íslands 1741 var hið fyrsta

spor, er stjórnin eptir sendiför Árna Magnússonar og Páls Vída-

líns í byrjun aldarinnar sté í þá átt að afla sér þekkingar á Is-

landi og högum landsbúa. Harboe var að vísu eigi falið á

hendur að kynna sér nema kirkju- og keunslumálefni landsins,

en um líkt leyti var það, að einn af meðlimum stjórnarinnar,

Holstein groifi, lagði ýmsar spurningar fyrir yfirvöldin á Islandi

um landið og íbúa þess. Áttu þau, hvert fyrir sitt umráðasvið,

að leysa sem ýtarlegast úr þessum spurningum og senda amt-

manni. Urðu margir til þess að svara og sumir allýtarlega.^

* Sjá Lovsaml. f. Isl, 2. B. bls. 481. Svör þessi finnast í pakka

nokkrum á Ríkisskjalasafninu í Kaupmannahöfn, er ber titilinn:

• Beskrivelse over de enkelte Sysler pa Island'. Fyrirsögnin á efsta

svarinu er þannig: * Eptergrenslan um Margt og Miked sem áhrœrer

Island útlögd epter Danskre Forskript eins Secretera J Kaupmanahöfnj

hver ed afhendte þdta til {irlausyiar og ansvars nockrum Jslendskumj

seni Var sendur af Dana Konunge iil fsla^ids Anno MDCCXLl'.
Títillinn er nokkuð dularfiillur, en að um spurningar þær sé að ræða,

sem eg íi,ður gat um, er varla efamál. Spurningarnar voru mjög ná-

kvæmar og yfirgripsmiklar,um stærð landsins og legu.loptslagjarðveg,

dýra- og jurtategundir, landslag og merkistaði. réttarfar og sögu og

margt íleira. þær vqru alls 70. Amtmaður tók við svörunum og sendi

þau(1745) >Gehejmekonferentsrád og Obersekretær Grev Holsteint,



í>egar Harboe kom aptur til Danmerkur 1745 gat hat.n einnig

gefið stjdrninni margar upplýsingar um landið og íbúa þess, því

hann hafði kynt sér hvorttveggja rækilega. Bar hann Islending-

um betur söguna en kaupmenn þeir og skipstjdrar, er þangað
sigldu og sem til þess tíma höfðu verið nálega hin eina fróð-

leiksuppspietta Dana að því er ísland snerti. Hann duldi stjórn-

ina þess eigi, hve ásigkomulag landsins og þjóðarinnar var bág-
borið og hvatti til skjótra aðgerða. Mun hann hafa átt allmikinn

þátt í, að þoir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson voru sendir í

rannsóknarför til landsins 1750.

Allir voru á einu máli ura það, hversu ástand landsins var,

en mönnum bar eigi saman um viðreisnarmeðöiin. Skúli Magn-
ússon hafði eigi mikið hugsað um og kynnt sér almenn málefni

landsins í það mund, er spurningarnar voru lagðar fyrir sýslu-

menn. Að minnsta kosti hafði hann þá enn sem komið var

eigi skrifað annað að mun til stjórnarinnar en hrein og bein

embættisbréf. Hann var ungur að aldri og þjónaði einni af

hinum erviðustu sýslum á íslandi; auk þess hafði hann ýms
önnur opinber störf á hendi og átti í sífelldum málaferlum, svo

honum gafst varla tækifæri til að taka að mun þátt í almennum
málum. En nú vaknaði hann til umhugsunar, og hann sá brátt,

hve afarmargt það var, er umbóta þurfti, já, hann sá meira að

segja, að leggja þurfti nýjan grundvöll undir alla atvinnuvegi

landsins, ef nokkuð ætti að verða^ágengt. Um leið vaknaði sú

skoðun til fullrar meðvitundar hjá honum, að nauðsynlegt væri

að brjóta Hörmangarafélagið á bak aptur, því það stæði mest af

öllu landinu fyrir þrifum. En honum þótti sem hann yrði að

hugsa mál sitt vel og rækilega, áður hanu tæki til aðgerða í

þessa stefnu, og var það fyrst 1749, árið sama sem hann varð

landfógeti, að hann kom fram með skoðanir sínar á þeasum

máium. En þá var hann líka um leið albúinn að berjast fyrir

þeim með lífi og sál, hvað sem yfir kynui að dynjá og hverjar

torfærur sem hann yrði að yfirstíga.

Skoðanir Skúla um viðreisn landsins voru þessar. Honum
þótti nauðsyn til bera að leitast við á allan hátt að bæta jarð-

rækt og gera tilraunir til að hefja akuryrkju og trjárækt. Fisk-

ur var nægur við strendur landsins, það mátti mest og bezt sjá

aí fiskiveiðum útlendinga við ísland, en menn kunnu ekki íið

færa sér þau gæði í nyt. Landsmenn höfðu ekki nema óþjálar

seglalausar fleytur og gátu því ekki leitað uema á grunnmið
3*
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Taldi haun því heppilegt að leiðbeina þeim í þá átt og venja þá

við dugguveiðar á djúpmiðum. Kaupmenn kvörtuðu um það

aí og æ, að prjónlesið, er landsmenu kæmu með í kaupstað-

inn, væri smánarlega illa úr garði gert og lýsti fádæraa van-

kunnáttu í meðferð ullar. J>etta kvað Skúli vera eitt af þýð-

ingarmestu málum iandsins, því fjöldi manna hefði uppeldi sitt

af tóvinnu, og kvað því bráðnauðsynlegt að kenna þeim að nýta

sér sem bezt afurðir laadsins.

Eptir að Skúli var orðinn landfógeti hugsaði hann enn betur

mál sitt, og komst að þeirri niðurstöðu, að beinasti vegurinn til

þess að koma hugmyndum sínura á framfæri væri sá, að nokkrir

af hinum helztu embættismönnum landsins tæki sig til og í

sameiningu ynnu að þessu máli. Efaðist hann eigi um, að

ýmsir aðrir brátt mundu fylgja á eptir. Hann samdi ýtarlegt

skjal ura málið og stakk upp á því, að stofnað værí félag til að

koma þessu á framfæri, því honum þótti líklegt, að stjórnin

mundi verða fúsari til að styrkja fyrirtækið, er hún sæi að

mönnum væri full alvara, og að þeir væru einbeittir í að fylgja

fram máii sínu. Enn fremur samdi hann reglugerð um, hversu

félaginu skyldi háttað. Hann sýndi mörgum málsmetandi niönn-

um uppástungur sínar og féll þeim hugmynd hans vel í geð.

Félagið var stofuað og lagað eptir því, er hann hafði stungið

nppá. J>ó réð hann fastlega frá því, að nokkuð frekara væri

aðgert fyrst um sinn áður konungur hefði fallizt á uppástunguna

og heitið fulltingi sínu, því að öðrum kosti mætti búast við

mótspyrnu frá verzlunarfélagiau, er fráleitt mundi líta hýrum

augum á fyrirtækið, og mætti sú mótspyrna vel verða til þess,

að allt félli um sjálft sig, í>ekkti Skúii félagið svo vel, að hann

þóttist fuUviss um, að það mundi eigi láta neitt ógert, er verða

mætti til þess að kyrkja þessar veiku framfaratilraunir þegar í

fæðingunni. Sumir þeirra, er í félagið höfðu gengið, voru þó

bráðlátari en svo; að þeir gætu biðið, og vildu þegar taka til

starfa. Magnús lögmaður Gislason skrifaði þegar utan og sótti

um styrk til þess að koma á klæðaverksmiðju. Voru honum af

konungssjóöi veittir 300 dalir til bráðabyrgða og sendur upp

þýzkur vefari, Mittlánder að nafni, til að koma á fót klæða-

vefnaði; hann settist að á Leirá hjá Magnúsi.^ Mátti hver er

vildi taka þátt í þessu fyrirtæki og leggja fé til. og mun það

' fetta var gert með konungsbréfi 3. maj 1751.
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hafa verið ætlun stjórnarinnar, að fyrirtækið mundi borga sig

svo vel, að þessir 300 dalir yrðu greiddir konungi aptur, er allt

væri vel komið á laggirnar.

Skúla gazt engan veginn að þessum flýti og þótti sem betur

þyrfti að búa um hnútana áður lagt væri út í annað eins stór-

ræði og þetta. Að áliðnu sumri 1751 fór hann utan í embættis-

erindum, en ætlaði sér þó jafnframt að vinna að þessu máli.

Kom þeim félögum nú öllum saman um að fela honum á hendur

að flytja málið við stjórnina og fá ýmsu framgengt í félagsins

þarfir. |>egar Skúli kom til Hafnar samdi hann ýtarlegfc skjal

um málið og sendi til stjórnarinnar 20. nóv.j og er aðalinntak

þess sem hér greinir:^

Fyrst skýrir hann í stuttu máli frá eymdarástandi landsins

og hversu allir atvinnuvegir liggi niðri eða fari í ólagi. Segir

hann landsbúum því að eins viðreisnar von, að stjórnin og hinir

helztu af embættisraönnura landsins taki höndum saman og legg-

ist á eitt til að koma einhverju lagi á atvinnuvegina og kenna

mönuum aö nota sér afurðir landsins betur en að undanförnu.

|>ví næst koraa sjálfar uppástungur hans, en þær eru þessar:

1. Senda skal 15 bændur frá Danmörku og Norvegi, er vel kunna

til akuryrkju, til Islands, og skulu þeir leiðbeina íslendingum í

þessu efni. peim skal veitt ókeypis far með skipum verzlunar-

félagsins og byrgja skal þá að akuryrkjutólum. Jarðir ti] ábúðar

með öllum peningi skulu þeim heimilar afgjaldslaust. f>eir skulu

og njóta styrks nokkurs þar til allt er komið vel á veg. —
2, Stofna skal verksmiðju, er gefi mönnum færi á að fá ull sína

vel unna. — 3. Tréfræ skal flutt til landsins fra Danmörku og

Norvegi, svo gera megi tilraunir til trjáræktunar. — 4. Sjómenn

skulu styrktir til að atia sér stærri skipa. svo þeir að sið Holl-

endinga megi sækja á rúmsjó til fiskjar og nota skipin til

strandflutninga. — 5. Kenna skal íslendingum hina nýjustu og

beztu aðferð til að salta ket og fisk.

Að lokum skýrir Skúli frá því, að allmörg af yfirvöldum

landsins, bæði andlegum og veraldlegum, hafi kynnt sér uppá-

stungur hans og álitið að þær mættu verða landinu til mikilla

' Jeg hef aö vísu eigi getað náð í sjálft skjalið. en af tiílögum

stjórnarráðsins má fullvel sjá, hvert innihald þess hefir verið (sjá

Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 98 og Rentekammerets Norske Relations-

og Resolutionsprotokol 1752 No. 1),
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framfara. Segir hann að ýmsir meðal þeirra hafi komið sér

saman ura að sfcofna félag til þess að fá þessu framgengt. En

til þess að fyrirtældð eigi falli um sjálft sig, þuríi þeir hjálpar

við og álíti þeir, að eptirfylgjandi atriði megi veröa til þess að

létta undir meö þeim og styrkja fyrirtækið: 1. Að allir pening-

ar, hlutabréf og annað það, er í verksmiðjunum standi, megi

vera undanskilið lögtaki, hvað sem eigandinn hafi gert fyrir sér,

aö undanskildu broti gegn konungi. 2. Að konungur gefi 600

dali tii að koma fótum undir fyrirtækið og leggi til þess jarð-

irnar Eeykjavík, Efl'ersey og Hvaleyri, og 3. Að afurðir þær, er

af stofnuuunum fáist, megi vera undanskildar hinni gildandi verð-

lagsskrá; skulu þær þó fyrst boðuar verzlunarfélaginu. en geti

þeir eigi orðið á eitt sáttir um verðið, skal hluthafendum stofn-

ananna heimilt að selja þær öðrum.

Skúli haföi til reynslu með sér utan nokkuð af íslenzkri

uU, og lét nú verksmiðjur í Kaupmannahöfn vinna úr því klæði

og kirsey til sannindamerkis um það, að ullin hin íslenzka væri

góð, ef rétt væri meö hana farið. fótti sýnishornið fullnægjandi

og uppástungur Skúla yfir höfuð heppilegar. Kom út konungs-

bréf um þetta 4. jan. 1752,^ er að öllu leyti staöfesti uppá-

stungurnar. Skúli tók þegar til óspilltra málanna að útvega allt

það, er til þurfti. Meöal annars keypti hann 2 duggur til

fiskiveiöa.

fað verður eigi annað sagt, en að Skúla hafi orðið meir

ágengt en yænta mátti, og aö hann hafi búið vel um bnútana.

Hann fékk eigi aðeins staðfestiugu konungs, er setti nokkurs

konar hátignarinnsigli á fyrirtækið, og peningastyrk, heldur jafn-

framt ýms mikilsvarðandi réttindi fyrir félagið, og loforð stjórn-

arinnar um hylli og hjálp framvegis. Hann hafði því fulla

ástæðu til að una vel við för sína. En þeir, sem eigi voru alls

kostar ánægðir með þetta fyrirkomulag, voru kaupmenn. |>ví

ber heldur eigi að neita, aö uppástungur Skúla að ýmsu leyti

komu í bága viö verzlunarskilmálana og að ákvæði konungs-

bréfsins töluvert skerðu rétt verzlunarfélagsins. Allt til þess

tíma hafði verzlunarfélagið veriö eitt um hituna að því er snerti

flutning vöru til landsins og frá, en nú var Skúla leyft að ferma

^ Koiigelig Confirmation for det islandske Interessentskab. Lovsaml.

f. Isl. 3. B. bls. 107.
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duggur sínar með nauðsynjavöru til sfeofnananna og enn fremur

gefið í skyn, að hluthafendur framvegis mættu láta þær ganga

landa á milli í þarfir stofnananna, og var bágt að vita, hvað af

því kynni að leiða. Auk þess voru afurðir stofnananua undan-

skildar hinni gildandi verðlagsskrá. í^etta hvorttveggja, og svo

dirfska sú og sjálfstæði, er lá í því að landsmenn fóru að ráðast

í þessar nýjungar, æsti kaupmenn upp á mdti fyrirtækinu, og

þótti þeim sem brotin væru lög á sér en þorðu þó eigi annað

fyrat í stað en bera harm sinn í hljóði, þar sem þetta var stað-

fest af konungi. En uadir niðri var þeim afargramt í geði.

|>au Skúli og félagsstjórnin tóku nú að semja með sér um
verð á afurðum stofnananna, og kom þeim saman um ýms atriði

en bar á milli i sumum. porsk og lýsi vildi félagið taka við

verði því, er Skúli nefndi til, en á síld og heiiagfiski vildu þeir

eigi hafa neitt fast ákveðið verð. Félagið vildi gangast undir

að selja stofnununum skinn til sútunar, en aðeins við því verði,

er fékkst fyrir þá vöru í Kaupmannahöfn. Að því vildi Skúli

eigi ganga. Tók nú rimman óðum að harðna, félagið lét óánægju

sína yfir stofnununum í Ijósi með hörðum orðum, en Skúli vildi

í engu slaka til. Félagið kvað brotin lög á sér bæði að því er

snerti verzluu og fiskiveiðar og að réttu lagi hefði enginn annar

en það leyfi til að flytja vörur miUi íslands og annara landa.

Skúli kvað þetta fullkomlega satt, en kvað það vera á valdi fé-

lagsins sjálfs að afstýra því, því svo framarlega sem félagið vildi

takast á hendur að flytja erlendar vörur til stofnanna og taka

afurðir þeirra með aðgengilegum kjörum, þá mundi engum lif-

andi manni detta í hug að skerða réttindi þess á nokkurn hátt.

Féllu hér um mörg biturjTÖi á báðar hliðar, Loks þótli stjórn-

inni þörf að skerast í leikinn og fal hún Rantzau stiptamtmanni

(stiptamtm. 1750—1768) á hendur að reyna til að koma sættum á

með Skúla og félagsstjórninui. Var Rantzau vel til þess starfs

fallinn, því haun var lipurmenni hið mesta og íslendingum ást-

fólginu mjög. Gerði hann sér mikið far um að stilla til friðar,

en það kom allt fyrir ekki. Skúli vildi eigi láta hlut sinn, því

hann sá^ að hér var hvorki um meira né minna að ræða, en

tilveru stofnananna, og hann þóttist fuUviss um, að hann aldrei

mundi fá fyrirætlunum sínum framgengt, nema því að eins að

hann þegar frá byrjun sæti fast við sinn keip. Félaginu þóttu

hius vegar kostir hans harðir, sem von var, því allt til þess

tíma hafði það verið einrátt í verzlunarsökum. Skildu þeir SkúlL
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og félagsstjórarnir að því, að þeir kváðust ekkert vilja hafa með

afurðir stofnananna að sýsla, þeir mundu eins og að undanförnu

kaupa klæðavöru sína í Kaupraannahöfn, og eagir aðrir en fé-

lagið aiætti verzla með klæði eða aðra vöru á íslandi, peit

vildu í stuttu máli ekkert samneyti eiga við stofnanirnar.

Nú tók Skúli fyrir alvöru að berjast fyrir máli sínu. Hann

skoraði á stjórnina að veita stofnununum liðsinni sitt, og færði það

til síns máls, dð úr því að stjórnin hefði álitið, að hið fyrir-

hugaða fyrirtæki væri einasti veguriun til að hefja laudið úr því

eymarástandi, er það var í, þá dygöi nú eigi að láta það falla

niður að óreyndu aðeins fyrir þverúð félagsins, og lauk svo, að

hann í öllum greinum fékk stjórniua á sitt mál. Lét húu það

boð út gauga, að ef félagið eigi vildi taka afurðir stofnananna

eða eigi gæti orðið ásátt um verðið við stjórnendur þeirra —
það er að segja tekið þær við því verði, er Skúla þóknaðist — þá

skyldi stofnunum heimilt að hafa þær utan og selja í Kaup-

mannahöfn. Enn fremur var hluthafendum leyft að fiytja það,

er til stofnananna þurfti, á duggum sinum til landsins og gefin

heimild til aö kaupa ull og sknm af landsmönnum.^ Bar Skúli

þannig góðan sigur úr bvtum og var það mest að þakka for-

tölum hans og dugnaði, að stofnanirnar komust á fót, enda má
óhætt fuilyrða, að hann einn hafði það þrek og áræði, er þurfti

til að berja þetta fyrirtæki áfram. En allt þetta varð til þess að

afia honum dauðlegs haturs af verzlunarfélaginu.

Eptir að Skúli þannig hafði búið um hnútana og keypt

áhöld og annað það, er til stofnananna þurfti, fermdi hann dugg-

ur sínar- og hélt af stað til Islands vorið 1752. Hafði hann í

för með sér tvo keraldasmiði, einn búsasmið og einn sútara;

enn fremur hafði hann með sér ungan munn, Dauneuberg að

nafni, er lagt hafði stund á vefnað í Kaupmannahöfn og ætl-

aður var til að veita uliarversmiðjunum forstöðu. Bændur þeir

hinir dönsku, er áður er um getið, voru til fengnir af konungs-

gózinu á Jótlandi og fóru aumir þeirra raeð duggunum, en aðrir

með verzlunarskipunum. En þeir bændur, er frá Norvegi komu,

tóku sér far með norsku skipi, er flutti trjávið til stofnananna.

^ Sjá tilskipun 11. apr. og 8. niaj 1760.

' Duggurnar hétu > Friðriksvon • og »Friðriksósk* og var önnur

þeirra 32 lestir, en hin 34.
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Dannenberg settist fyrst um sinn aö á Bessastöðum með
klæðaverksmiðju sína, þar til reist yrðu hús í Reykjavík, og

skyldi Magnús amtmaður Gíslason hafa eptirlit með honum.

|>eim Skúla og sýslumönnunum Bjarna Halldórssyni, |>orsteini

Magnússyni (sýslum. í Eangárval]asýslu 1743—1785) og Brynjólfi

Sigurðssyni (sýslum. í Árnessýslu 1746—1771) var falin á hend-

ur stjórn stofnananna. Skúli hafði ráðið Davíð Scheving til

bókfærslumanns, en honum var skömmu síðar veitt Strandasýsla,

og tökst þá Skúli sjalfur bókfærsluna á hendur.

Nú var tekið til húsabyggingar. Verksmiðjuhús voru reist

í Reykjavík, en þófaraniyjna við Elliðaárnar og var viðurinn til

heunar tiuttur telgdur frá Lyngby. Bændunum var jafnað niður

viðsvegar um landið^ og duggurnar gerðar út til fiskiveiða. |>ó

varð lítið ágengt með þetta í fyrstu, því ótíð var hin meata

bæði til lands og sjávar. Tók nú von bráðar að þrjóta fé það,

er þeir félagar höfðu haft til umráða, en bráða nauðsyn bar til

að halda öllu tafarlaust áfram, ef eigi skyldi koma apturkippur

í það. Kaupmenn gerðu þeim og óhægt fyrir í ýmsu, neituðu

að taka ketiö af fé því, er þeir slátruðu til þess að fá uU til

klæðagerðar og skinn til sútunar, en þrjóskuðust hins vegar við

að selja þeim skinn af fé verzlunarinnar. pessara orsaka vegna

skoruðu þeir Magnús amtmaður og Brynjólfur sýslumaður Sig-

urðsson á Skúla að fara utan á nýjan leik bæði til að greiða

fyrir stofnununum og flytja ýms önnur landsmál. Lagði Skúli

þvi af stað um haustið á annari duggunni, en hreppti storma

mikla og óveður. Týndu þeir seglura og nátthúsi með leiðar-

steininum og komust við illan leik undir Færeyjar og riðu þar

af storminn um hríð; en veður harðnaði svo, að þá sleit upp og rak

þeir Yoru setlir þannig niður'. Einn í Rangárvallasyslu hjá þor-

steini sýslumanni Magnússyni. Einn í Árnessýslu hjá Brynjólíi

sýslumanni Sigurðssyni. þrír í Gullbringusýslu, einn í Viðey hjá

Skúla, einn við stofnanirnar í Reykjavík og einn hjá Vigfúsi bónda

Árnasyni í Nesi. Einn í Kjósarsýslu hjá þorvaldi bónda Einars-

syni 1 Brautarholti. Tveir í Borgarfjarðarsýslu, annar hjá Oddi

bónda Einarssyni og hinu hjá Arnóri sýslumanni Jónssyni. Einn

i Mýrarsýslu hjá þorgríini sýslumanni Sigurðssyni. Einn í Snæ-

feUsnessýslu hjá Guðmundi sýslumanni Sigurðssyni. Einn í Dala-

sýslu hjá Sigurði sýslumanni Vigfússyni. Tveir í Húnavatnssýslu

hjá Bjarna sýslumanni Halldórssyni og einn í Eyjafjaröarsýslu hjá

Sveini lögmanni Sölvasyni.
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á haf út og VÍ3SU eigi hvar þeir fóru, unns þá bar að landi við

Stað i Norvegi. Tóku skipverjar sér vetrarsetu á Sunnmæri, eu

Skúli lagði yfir Kjöl og uiður Svíþjóð áleiðis til Hafnar.^

|>egar Skúli var þangað koiniun, flutti hanu erindi sín við

stjórnina og tjáði henni hver vandrœði voru á með stofnanirnar.

Gaf konungur þá meira fé til þeirra og þar lueð bréf, er leyfði

stofnununum að senda ket sitt til Hafnar og selja þar, ef kaup-

uienn eigi vildu veita því mótíöku.^ Mátti Skúli þannig vel við

una för sína og tók hann nú að færast enn meira í fang. Hann
hafði haft tal af steypara nokkrum, er sagði honum, að auðvellt

væri að vinna brenuistein á íslandi, því jarðtegundir væru þar

hentugar og allt það við hendina, er til þyrfti. Gerðu þeir til-

raunir nokkrar með þetta Skúli og Bjarni læknir Pálsson, er á

undanföruum árum hafði ferðast um ísland, og þótti takast

vonum framar. Hugði Skúli gott til að koma á brennisteins-

gerð á Islandi, því eigi þótti það svara kostnaði að flytja javðar-

tegund þá, er brennisteinninn var unninn úr, til Daniuerkur.

fíéð haun nú með sér steypara nokkurn, er Hurtigfeldt hét til

þeirrar iðju. Enn fremur hafði hann út með sér furuvið til

duggusmíðar og smið. Var það Jslendiugur, er Krogh nefndist,

og hafði kann uumið skipasmíöar við Hólminn í Kaupmaunahöfn.

Á þessu ári, 1753, var enn ótíð mikil á íslandi. Var þó
haldið áfram af hinu mesta kappi að koma stofnununum á fót.

Litunarhús var með ærnum kostnaði reist við Elliðaárnar hjá

þófaramylnunni. Var það móti skapi Skúla að reisa það svo langt

frá hinum öðrum verksmiðjuhúsum, en Dannenberg kvað vatnið

í Reykjavík ófært til litunar, og fékk hann því þessu ráðið. í

Krísuvík var og hús reist til brennisteinsgerðar og fjölgað hús-

um í Reykjavík. Nú var og tekinn ráðsmaður (okonomus) við

stofuanirnar.

Ekki leiddist verzlunarfélaginu þófið og gerði það stofn-

ununum svo óhægt fyrir, sem það frekast mátti. Höfðu kaup-

menn fyrst framan af vonast eptir, að allar þessar nýjungar

mundu innan skamms falla um koll, þar sem hluthafendur þegar

^ Eptiv sögusögn Skúla sjálfs (*Den islaiidske Landkommissions

Dokumenter og Papirer* lit. TT. á Ríkisskjalasafninu) I þessari

fÖr sinni sá Skúli fyrst þorskanet hjá Sunnmæringum. Keypti

hann tvö, er hann hafði með sér út til íslands og kom þar á..

^ Bréíið er gefið út 3. apr. 1753.
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í byrjun færðust svo mikið í fang. En nú hafði konuugur enn

á ný styrkt stofnanirnar með fjárfranilagi og það leyndi sér

ekki, að stjdrnin eindregið var á bandi hluthafenda. fótti því

félaginu tími til kominn að taka til sinna ráða og varð dag frá

degi þverúðarfyllra og verra viðureignar. f>að var stöðugt ekki

nærri því komandi, að kaupmenn seldu stofnununum uU og skinn

við lægra verði, en vörur þessar seldust fyrir í Kauptnannahöfn.

Stjóruin lét það boð út ganga, að félagið skyldi kaupa klæða-

vöru af stofnuuunum, en er félagsstjórnin komst á snoðir um,

að þessi skipun mundi vera í bruggi, tóku þeir upp það klæki-

bragð, að þeir keyptu ósköpin öll af kiæði hjá verksmiðjunum í

Óðinsvéum^ svo nægja mátti til nokkurra ára. fegar svo skip-

unin birtist, afsakaði félagið sig með því, að það þyrfti eigi á

meiri klæðavöru að halda, en það ætti fyrirliggjandi. faunig

sparaði það eigi að spilla fyrir stofnununum á ýmsan hátt.

Enn fremur höfðuðu nú félagsstjórarnir mál á móti Skúla sem

fulltrúa stofnananna og kváðu hann hafa misbrúkað leyfi það,

er konungur hafði gefið stofnununum tii að flytja nauðsynjavöru

miUi Islands og Danmerkur. Kærðu þeir hann fyrir brot móti

verzlunarskilmálunum, og kváðu bann hafa rekið óleyfilega verzl-

un, þar sem hann árið 1752 hefði flutt með duggunum frá

Helsingjaeyri 7—800 af tóbaki og töluvert af brennivíni.

Enn fremur hefði hann sent með duggiuium til Hafuar og selt

þar (3 tunnur af þorski, er duggurnar alls eigi hefðu aflað sjálfar,

og ýmsar aðrar þungar sakir báru þeir á Skúla og stofnanirnar.

Var nú Skúla stefnt fyrir gestarétt í Kaupmannahöfn. En lands-

menn klöguðu aptur á móti yflr félagiuu Gg voru bornar á það

Ijótar sakir og sannaðar með þingvitnum víðsvegar af landi.

Lenti nú öllu saman í hina mestu riramu.

Skúli sigldi aptur til Hafnar haustið 1753. Talaði hann

einarðlega máli landsmanna og jókst nú álit hans stórum. Kon-

ungur gaf enn á ný fé til stofnananua og Skúh fékk ferða-

kostnað sinn endurgoldinn. fegar haun kom aptur til íslands,

jók hann enn á ný byggingarnar í Eeykjavík og reisti þar nú

stórt verksmiðjuhús með tveim hliðarbyggingum. Um þessar

mundir var verksmiðja sú, er verið hafði á Leirá, flutt til

Keykjavíkur og sameinuð þeim, er þar voru fyrir. Ólafur

Stephensen gerðist nú bókfærslumaður stofnananna, því Skúli

sjálfur var stöðugt í förum.

|>egar Skúli vorið 1754 var farinn frá Kaupmannahöfn,
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hugsuðu fjaadmenu haus honum gott til glóöarinnar. Báru þeir

á hann margar sakir og miidar og brugðu honum um hinar

verstu vammir og skammir, en kváðu stofnauirnar til einkis

nýtar nema til að hepta hina íslenzku verzlun og mundi endir-

inn verða sá, að enginn vildi framar taka að sér verzlunina.

Fékk Skúli skeyti um þetta frá vinum sínum í k'aupmannahöfn

og gáí'u þeir honum í skyn, að houum mundi hentast að koma
þegar í stað og bera hönd fyrir höfuð sér. Hlýddi hann því

ráði og fÓY til Hafnar. Dannenberg fór utan með honum, en

hét að koma aptur næsta ár.

í>egar Skúli kora til Hafnar voru honum tilkyntar klaganir

þær er verzlunavfélagið hafð isent stjórninni, Svaraði hann þeim

óðar og bar nú engu minni sakir á félagið. Voru nú geröar

margar tilraunir til að jafna þetta á friðsamlegan hátt, en allar

urðu þær árangurslausar. Á endanum tók stjórnin að þreytast

á milligöngunni og varð það úr. að hún skipaði nefnd til þess

að skera úr þrætunni. ISÍefndin var skipuð 30. marz 1756^ og

voru í henni þessir menn: varaaðmíráll Fontenay, etatsráðin

Holmsted og Klöcher og generalprokurör Stampe. Að því er

snerti deiluna miili fólagsins og stofnananna, átti nefndin að

íhuga eptirfylgjandi atriði: I fyrsta lagi, hvort álíta mætti að

tilskipunin frá 4. janúar 1752 á nokkurn hátt gæti verið félaginu

tii miska og skaðsemdar og hvort hluthafendur stofnananna

hefðu tekið sér nokkuð það fyrir hendur, er skaða mætti félagið.

I öðru lagi, á hvern hátt stofnanirnar sem bezt gætu náð til-

gangi sínum og hversu helzt raætti fyrirbyg^a deilur milli fé-

lagsins og stofnanauna framvegis, og í þriðja lagi, hvort eigi

væri hugsanlegt að nota mætti duggurnar til hvala- og selaveiða.

Nefndarmenn tóku nú til starfa og fengu örmul af skjölum

viðvíkjandi þessu efni frá stjórninni og söfnuðu auk þess sjálfir

upplýsingum og skjTteinum eptir því sem unnt var. |>eir störf-

uðu að þessu heilt ár og var það fyrst á öndverðu ári 1757 að

þeir sendu álit sitt til stjórrarinnar.

Áð því er snerti fyrsta atriðið, þá kváðust nefndarmenn eigi

geta séð, að tilskipunin frá 4. jan. 1752 á nokkurn hátt mætti

verða félaginu til baga, miklu fremur mættu þeir ætla að hún

Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 232 og Norsk Relations- og Resolutions

protokol 1756 No. 39.
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yrði til þess að greiða fyrir því. peiv þykjast eigi geta annað

séð, en að stofnanirnar muni geta orðið til mikils góðs fyrir

landið, að þær stuðli að því að bæta jdrðrækt og efla fiskiveiðar

og þannig vinni að þvi að bæta kjör landsbúa, en allt þetta

muni verða til þess að auka verzlunina, grynna á skuldum manna
og þannig óbeinlínis verða félaginu til áviunings. Ákærur fé-

lagsins um, að duggurnar hafi fiutfc tóbak og brennivín til lands-

ins og selt fisk, er eigi var afiaður á þær, álitu nefndarmenn

eigi mikilvægar þegar þess væri gætt, að tóbakinu og brennivín-

inu aðeins hefði verið varið í þarfir þeirra, er unnu við stofn-

anirnar, og fiskurinn verið af útvegi stofnananna, þótt eigi væri

hann aflaður á duggurnar. Næsta atriðið þótti þeim verra við-

fangs. I>að sem félagið kvartaði mest yfir með tilliti til stofn-

ananna, var sigling Skúla milli landa með duggurnar, því meðan

þær áttu sér stað, þótti félagiuu aldrei uggvænt um, að stofn-

anirnar kynnu að reka launverzlun, og hafði félagið sent fjölda

af klögunum til stjórnarinnar um þetta. Til þess að koraa í

veg fyrir deilur framvegis, þótti nefodarmönnum heppilegast að

reyna að koma á vissum samningum með félaginu og stofuun-

unum. Kölluðu þeir Skúla og félagsstjórana fyrir sig og reyndu að

koma sér saman við þá um ýms ákvæði, er gætu spornað við

ósamlyndi, og urðu þeir loks ásáttir um eptirfylgjandi pósta:

1. Félagið skuldbindur sig til að flytja öll þau tæki og áhöld,

er stofnanirnar kunna að þurfa og umboðsmaður þeirra kaupir

erlendis, ókeypis til Islands. 2. Sömuleiðis skuldbindur félagið

sig til að tiytja ókeypis alla þá matvöru, er þurfa kann handa

meisturum þeim og sveinum við stofnanirnar, er erlendir eru og

eigi mega lifa við íslenzkt viðurværi. 3. Stofnununum skal heim-

ilt að ferma eitt skip á ári, svo lengi þurfa þykir, með húsavið

frá Kaupmannahöfn eða Norvegi. pó má það eigi reka verzlun

neina á íslandi að undanteknu með skipavið. 4 Eigi má fiytja

aðra vöru til stofnananna en korn, hör- og hampfræ til útsæðis.

5. AUt annað, er tii stofnananna þarf skal kaupa af verzlunar-

félaginu. f>ó má til stofnananna árlega kaupa í Kaupmanna-
höfn 10 tunnur af brennivíni, 1000 'B' af tóbaki, 1000 álnir af

kattúni og nokkuð af lérepti, og skuldbindur félagið sig til að

fiytja þetta ókeypis til íslands. 6. Að því er snertir afurðir

atofnananna, skulu hluthafendur láta félagið eiga forgangsrétt,

og skulu þeir bjóða þær kaupmönnum árlega áður skip leggja frá

landi við því lægsta verði, er þeir þykjast geta við unað. Vilji
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verzlunarfélagið eigi kaupa þær, skulu þær fluttar ókeypis til

Hafnar á skipura þess. skal hér undan skilinn brennisteinn

og aðrar fyrirferðarmiklar vörur. Skulu aðeins 10 skíT af brenni-

steinni flutt ókeypis, en fyrir það sem fram yfir er skulu stofn-

anirnar gjalda 2 dali á sk^ í flutningskaup. 6. Stofnanirnar

skuldbinda sig til að halda eigi á vertíðum annað vinnufólk en

konur, gamalmennij lasburða menn og börn til þess að bægja

mönnum eigi frá að stunda fiskiveiðar.

Um þessa 7 pósta gátu þeir Skúli og félagsstjórarnir orðið

á eitt sáttir. En nú vildi Skúli bæta við tveim póstum, og

héldu nefndarmenn að mestu leyti með honum i því. Póstarnir

voru þess efnis, að félagið skyldi skuldbinda sig til að kaupa

allan þann fisk, er aflaðist á duggurnar, við vissu ákveðnu verði

(eina tunnu af þorski fyrir 4 dali og eitt M af söltuðum fiski

fyrir 3 mörk), og að stofnununum skyldi heimilt að kaupa uU

og skinn af landsmönnum, og til þess að fyrirbyggja að klæða-

smiðjurnar kæmust í vandræði, krafðist Skúli þess, að verzlunar-

fálagið skuldbindi sig til að selja hluthafendum árlega allt að

100 skfT af ull fyrir 15 dali skíT, ef þeir þættust þurfa þess

við. En hér settu félagsstjórar þvert nei við og kváðust eigi

vilja binda sig við neitt ákveðið verð. Féllu þannig allar þessar

sáttatilraunir nefndarinnav niður við svo búið, og átti Skúli

raesta sök á því. Er það varla efamál. að hann af ásettu ráði

hefur sett þá kosti, er hann vissi að félagsstjórnin eigi mundi

ganga að, til þess að eyða öUum samningum. Honum var full-

kunnugt um, að félagið að fuUu og öUu hafði brotið af sér náð

og hyUi stjórnarinnar, og beið hann þess því öruggur að stjórnin

legði úrskurð á mátið.

Hinn 7. maj 17Ö7 sendi stjórnin áUt sitt og tiUögur til

konungs, og mun þeirra nákvæmar gotið síðar. Áð því er snerti

miskllðina mUli stofnananna og verzlunarfélagsins, þótti ráðlegast

að leyfa stofnununum framvegis eins og áður að láta duggur

sínar eptir þörfum ganga miUi íslands og Danmerkar. í>etta

var einmitt eptir skapi Skúla og átti hann þannig miklum sigri

að hrósa, Voru tillögur stjórnarinnar staðfestar með konungs-

bréfi J6. maj 1757.^

^ Lovsaml. f. IsL 3. B. bls. 277 og Norsk Relations- og Resolutions-

protokol 1757 No. 56. Tilskipunin er auk þess prentuð aptan við

rit P. Vídalíns „Om Mands Opkomsi (Deo, Eegi, Fatriœ)'\ udg.

af J. Erichsen. Sorö 1768.
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Eins og fyrr er getið, sat Dannenberg hið fyrsta ár á Bessa-

stöðum með sveina sína, en brátt koraust byggingarnar í Reykja-

vík svo langt á veg, að hann gat flutt þangað og tekið til starfa.

P6 gekk stirðlega með iðnaðinn framan af ýmsra orsaka vegna.

I bréfi til stjórnarinnar 1754^ skýrir Dannenberg frá hversu

gangi og lætur eigi vel yfir. Skýrir hann meðal annara frá því,

að rétt þegar vinnufdlk það, er ráðið var til stofnananna haustið

1752, var farið að venjast starfi sínu, þá hafi því þvert á móti

vilja hans verið vísað frá aptur, svo hann ásamt þrem sveinum

sínum varð að vinna að öllu. Árið eptir fór allt á sömu leið.

Þetta var þó eigi eingöngu stjórnendunum að kenna heldur með-

fram matarskorti. f>ó var nokkuð af fólkinu eptir, en 1754 fór

það allt saman, því svo var þá þröngt í búi, að engum þótti

viðunandi. Var fæði þar mjög af skornum skamti og fékk maður

hver eigi nema 30 W af fiski og 10 ^ af sméri til uppeldis um
mánuðinu og til drykkjar eigi annað en blábert vatn. Auk þess

var með öllu eldiviðarlaust, og fókið varð að sitja krókloppið við

vinnu sína. Var margopt kvartað um þetta við amtmanninn og

einn af stjórnendum stofnananna, en lítið var að gert. Skúli

sjálfur var þá alioptast erlendis og gat því eigi haft eptirlit

með þessu. Sjálfur kvartar Dannenberg sáran yfir híbýlura

þeim, er honum og hinum útlendu sveinum haus hafði verið

til vísað.

í>rátt fyrir þetta gerði þó Dannenberg á ný samning við

stjórn stofnananna og skuldbatt sig til að veita þeim forstöðu

framvegis, enda voru honura boðin allgóð kjör. Hann keypti og

hlutabréf í stofnununum fyrir 300 dali. f>ess er áður getið að

hann fór í kynnisför til Danmerkur með Skúla og hét að koma
upp árið eptir. En er til kom hafði honum snúist hugur og

vildi hvergi fara en lét Skúla eptir mann nokkurn, Klaus Witfos

í^ð nafni, til að annast klæðagerðina. Skúli kunni þessu illa og

íívað hann brjóta samninginn, og þrjóskaðist við að gjalda honura

laun þau, er hann átti eptirstandandi hjá stofnununum. Lenti

þeim í máli út af þessu, og var loks kveðinn upp dóraur i því

á ráðstofunni í Kaupraannahöfu B. raarz 1758.^ Var Skúli þar

sem fuUtrúi stofnananna dæmdur til að gjalda honum eptir-

* Rentekammerets islandske Journal 1754 No. 2064.
' Sjá Islandsk Journal A No. 2859.
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stöðvarnar af launum hans, 654 dali 25 skild., og auk þess þá

300 dali, er hann hafði lagt til stofnananna.

Eptir konungsúrskurðinu 16. maj 1757 komst allt á riugul-

reið í Hörmangarafélaginu, allt var í övissu um verzlun íslands,

og framan af árinu 1758 vissu menn enu eigi hver verða mundu
úrslit þessara mála f>ó þótti flestum líklegt, aö Hörmangara-

félagið mundi segja af sér verzluninni. Hluthafendur stofnan-

anna báðu Skúla fyrir alla muni að fara til Hafnar aptur til

þess að vera viðbúinn ef nokkur breyting kynni að verða á um
verzlanina og sjá stofnununum borgiö. fötti þeim ráðiegast að

reyna til þess að fá þær sameinaðar verzluninni og kváðust vilja

selja þær fyrir 30,000 dali. fetta féllst Skúli eigi á, eu gerði

þó hvaö hann gat til að tryggja framtíð þeirra. J>egar hann fór

með vorskipum til íslands 1658, lét stjórnin þá ösk í Ijósi, að

hann kæmi aptur til Hafnar um haustið til þess að vera með í

ráðum um hversu haga skyldi verzluninni. Gerði Skúli það og

dvaldi aðeins 12 daga á íslandi það sumar. Svo fór sem raenn

grunaði, að Hörniangarafélagið sagði lausri verzluninni. en enn

var eigi gert út um, hver taka skyldi við henni, svo konungur

tók hana að sér og rak til bráðabyrgða.

Út af öllum þeim mörgu og misjöfnu sögusögnum, er gengu

af stofnununum, og svo vegna fjárstyrks þess, er þær höfðu notið

af konungi, þótti stjórninni ráðlegast að hafa hönd í bagga með

Skúla og hiuum öðrum stjórnendum þeirra. Var því 1759 sendur

upp Markus Pahl kaupmaöur til þess að hafa eptlit með þeim.

Atti hann um leið að vera kaupmaður á Hólminum (Reykjavík).

Voru honum lagðar nákvæmar reglur um hvað hann skyldi gera.^

J>egar er hann kæmi til íslands skyldi hann krefjast þess af

amtmanni, að hann nefndi til 4 menn, er eigi ættu hlut í stofn-

ununum, og skyldi hann ásamt þeim skoða rækilega allar bygg-

ingar og áhöld stofnananua og láta í Ijósi álit sitt um, hvort

öUu væri þar samvizkusamlega fyrir komið. í öðru lagi skyldi

hann nákvæmlega veita því eptirtekt, hvort fé því, er konungur

hafði lagt til stofnananna, væri varið á réttan hátt. í þriðja

lagi var honum boðið að sjá til þess, að ullarspuninn breiddist

út meðal almennings, en einnig átti hann að hafa gát á því, að

* Reglugeröin er dags. 18. apr. 1759. „La7idkofyinnssi<me7is Dolm

menicr og Fajnrer" lit. TT. Fylgiskjal Nr. 22.
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€igi væri unnið meira klæði en útheimtist til þarfa landsmanna.

|>vínæst átti hann að láta vefa svo mikið af vissum tegundum (sarser

o. fl.), sem mögulegt væri, því útlit væri til þess, að það mætti

selja með ágóða í Danmörku. Enn fremur skyldi hann annast,

að ávallt væri haldið nægilega margt fdlk við stofnanirnar, en

þó eigi fyrir of hátt kaup, og sjá skyldi hann um að öll vinnan

væii rekin samvizkusamlega og án eigingirni, Hann skyldi og

á ári hverju senda stjórninni skjTslu um. hversu gengi með

hverja deild stofnananna fyrir sig, hvort þær heldur aukist eða

hrörni, og færa ástæðu fyrir því. Að lokum skyldi hann

annast, að öllu því fé, er stofnununum kynni lagt verða til

hjálpar, væri varið í þarfir þeirra og eigi til annars.

Sama ár sendi Pahl þegar yfirlit yfir ástand stofnananna

og ýtarlega skoðunargerð á húsum og áhöldum. Eptir sögusögn

faans voru hús stofnananna þessi:

L

1. íbúðarhús 24

2. Dúkvefnaðarhús ....
3. Töjvefnaðarhús ....
4. Tánings- og spunahús

ö. Geymsluhús 24

6. Færasnúningsbús . . .

9. Beykishús

10. Vinnumannabústaður

11. Eldhús

Lengd. Breidd. Metið verð.

24 ál. 13 ál. 1 800 dalir.

25 — 11^4 — 1500 —
20 — 101/2 — 900 —
17 — 71/2 — 80 —
24 — 10^/4 — 800 —
15 — 10 — 30 —
11 — 8 — 30 —
iiV* — 5 — 76 —

(stærð eigi nefnd) 100 —
14 — 7 — 20

13 — 71/2 -
\ 38

14 — 51/2
)

12'/2 — 51/2 — 16 —
11 — — 20 —
lOVí — 71/2 — 40 —
9 — 4 — 10 —

11 — 9 - 1600 —
18 — UV* — 150 —
8 — 4 30 —18. Artúnsbær 8

Samtals 7240 dalir.

Auk þessa áttu stofnanirnar hús við brennisteinsnámana í

Krísuvík.

Af áhöldum og peningi telur Pahl meðal annars 8 vefi, 20
öijólkurkýr, 3 kálfa, 100 ær, 70 dilka, 70 lömb, 36 hesta, einn

4



50 SKÚLI LANDFÓGETI MaGNÚSSON.

vagn með aktýjum og einu plóg. Eu að þetta sé hið allra

minnsta af því, er fylgt hefir stofnununum, má ráða af því, að

áhöldin og allt það, er stofnunuuum heyrði til, að húsunum

undanskildum, var metið á 68,834 dali. Duggurnar eru náttúr-

lega taldar þar í með öllum reiða og veiðarfærum. Öll voru

hús stofnananna og áhöld í góðu standi.

Af vinnufólki við stofnanirnar telur skýrsla Pahls einn for-

stöðumann við dúkvefnaðinn, einn forstöðumann við töjvefnaðiuu,,

einn ráðsmann, 4 dúkvefnaðarsveina, 4 töjvefnaðarsveina, 15

spunakonur, 5 táningskonur, einn klæðskera, 4 kembara, 2 spól-

ara, 2 balbínara, einn þófara, einn færasnúningsmann, einn dauskan

keraldasmið og 2 íslendinga, er lært höfðu þá iðn við stofuaniru-

ar, einn íslenzkan húsasmið, eiun sútara og 10 námssveina. Stofn-

anirnar höfðu i seli uppi við Elliðakot og sat þar ráðsmaður og

ráðskona og 2 dreugir. er hafa skyldu eptirlit með ánum að

sumriuu til.^

Af reglum þeim, sem Phal voru gefnar, má sjá að stjórnin

hálft í hverju hefur ottast, að eigi mundi máske öUu því fé, er

til stofnanauua var lagt, hafa verið varið á sem beztan hátt og

yfir höfuð eigi allt gengið sem skyldi. Var stjórueudum stofn-

ananua um leið boðið að seuda aðalreikuing yfir tekjur og út-

gjöld þeirra til Hafuar sama haust. En reikningarnir voru

yfirgripsmiklir og þurfti eigi lítinn tíma til þess að gera þá vel

og skipulega úr garði með tilheyrandi fylgiskjölum og kvittunum,

og gátu því stjórnendur eigi sent þá utan um haustið. J>ótti nú

óvinum Skúla í Höfn bera vel í veiði og spöruðu eigi að bera

honum á brýn, að hann mundi eiga bágt með að gera reiknings-

skil og mundi líklega nokkuð af fé því, er konungur gaf til stofn-

ananua, hafa runnið í hans eigin vasa. |>eir breiddu það og út,

að hann hefði illa stjórnað stofnunum og væri engum öðrum en

honum sjálfum um að kenua, að stofnauirnar hefðu eigi tekið

betri framförum, Hversu mikið far óvinir Skúla hafa gert sér

um að rógbera hann á allar lundir og sverta mannorð hans, má
bezt sjá af bréfi nokkni, er Hastfer barúnn- skrifaði Skúla um

* Sjá 'Sager angáende de nye Indretninger pá Island' á Ríkis-

skjalasafninu.

Friederik Wilhelm Hastfer (1719—1768) hafði nokkru fyrir þennan

tíma komið á fót fjárbetrunarstofnunum á Elliðavatni. Skúli var

honum mjög innan handar með að koma því fyrirtæki á laggirnar
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þessar mundir. Kvartar Haatfer fyrst og fremst yfirþví, að fölkið

á Elliðavatni sé skólaust, og bætir svo við: »f>að er mjög áríð-

andi að vinnufólkinu eigi gefist tækifæri til að kvarta yfir neinu

meðan svo illa stendur á, sem nú, og veröur að fara gætilega og

varlega að öllu til þess að geta sýnt fjaudmönnunum fram á, að

margt sé gott og nýtilegt við stofnanirnar. Guð sé oss næstur!

Ræði jeg og ágætismaðurinn jústizráð Heltzen höfum orðið að

taka á móti mörgum olbogaskotum og óþægindura í vetur. Við

höfum án afláts haldið fram ósérplægni yðar og skilvísi. Að því

er snertir stofnanirnar og tilkostnaðinn við þær, þá var sá gali-

iun á, að okkur vantaði nægilega traust vopn til varnar móti

öUum rógberunum. Við urðum því að sætta okkur við að taka

á móti öllum þeim höggum er féllu. Jeg á að bera yður kveðju

frá Skibsted^ og þar með þessa orðsendingu; »Biðjið þér uú

Skúla og hluthafendur stofnanauna að standa sig vel og sýna það

og sanna fyrir Guði og heimi öllum að þeir séu ærlegir menn!«

Aldrei hefur verið meira þráttað um málefni íslands en nú í

vetur. Jeg hef margt að skýra yður frá og er sumt af því lýgi

en sumt mjög alvarlegt og gamanlaust . . .«

Að óvinum Skúla hafi tekizt enn meir að vekja mistraust

stjórnarinnar með rógburði sínura, má ráða af því, að nú voru

enn á ný sendir upp tveir menn, Rön og Otto, til að virða

stofnanirnar með öllum eignum og gefa skýrlsu um ásigkomulag

þeirra. Er svo að sjá, sem stjórnin eigi fyllilega hafi borið traust

til hinna fyrri skoðuuarmanna og haldið að þeir væru á bandi

Skúla. En hún gekk brátt úr skugga um, að hér höfðu engin

brögð verið í tafli, því hinni nýju skoðunargerð bar að mestu

leyti saman við hina fyrri og féll álit þeirra Köns og Ottos að

mestu eða öllu leyti samau við álit Pahls.

Um sama leyti (1760) luku stjóruendur stofnananna loks við

reikninga sína. Haföi konungur alls gefið til stofnananna 61,000

<iali, en hluthafendur lagt til 3240 dali. Jeg vil hér leyfa mér
að tilfæra stutt yfirlit yfir tekjur og útgjöld þeirra á tímabilinu

eptir aðalreikningnuni:^

og var því Hastfer einkar vel til haiis. Bréfið er dags. 12. júm'

1760 (sjá No. 20. foL á Landsbókasafninu).
^ Michael Skibsted var fyrst framan af umboðsmaður stofnananna

í Höfn.

' Sjá ^Landkommisionens Dokumenter og Fapirer* lit. TT, Fylgiskjal

Nr. 36.

4*
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1752—1759.
Tekjur. Útgjöld.

Rd. Sk. Rd. Sk,

13338 26 28152 61

7682 51 \ 11373 46

3559 53 3057 36

1289 64 955 86

3242 94 3479 43

22755 63 '41U07 48

» » 5499 86

51868 51 93526 06

Klæðavefnaðurinn

Töjvefnaðurinn

Færasnúningurinn

Sútunin

Brennisteinssuðan

Fiskidugggurnar

Akuryrkjutilraunirnar

Samtals

Mismunur
li 41657 I 55

pegar litið er yfir reikninginn, má svo virðast í fíjótu bragði,

sem árangurinn af öllum þessum tilraunum hafi verið langt frá

fullnægjandi og lítil útlit til þess að stofnanirnar mundu geta

borgað sig, hvað þá heldur kastað af sér fé. En hér ber þess

að gæta, hve mikill kostnaður lá í húsum og áhöldum stofnan-

anna, því allt var keypt dýrum dómum. I^ótt klæða- og töj-

vefnaðurinn hossi hér miklum mun hærra í útgjaldabálkinum,

þá má eigi ráða þar af, að hann hafi gefið minna af sér en

vænta mátti, heldur kom það til af því tvennu, að byggingar þær

og áhöld, er þar til heyrðu, voru raiklu kostnaðarmest, og að

þar gafst verzlunarfélaginu helzt færi á að koma við klækjum

sínum. Reynzlan sýndi brátt, að uUariðnaðurinn var sú greiu

stofnananua, er einna líklegust var til að verða arðsöm. Sút-

unin og færasnúninguriun borguðu sig vel og breunisteinssuðan

kastaði siðaraf sér allmiklu fé. Einna lakast gekk með fiskidugg-

urnar og sköðuðust hluthafendur stórlega á þeim ár frá ári, hver

sem nú ástæðan hefir verið.

Haustið 17ÍÍ0 fór Skúli sjálfur utan með reikningana og með

honum Ólafur Stephensen. er verið hafði bókfærslumaður stofnan-

anna. Tók Olafur sér mjög nærri sakir þær, er bornar voru á

stjórnendur stofnananna. Vildi hann nú helzt að stofnanirnar

væru sameinaðar verzluninni og reknar ásamt henni á kostnað

konungs svo þær yrðu eigi að þrætuefni framvegis. f>essu haföi

Skúli heldur ekkert á móti, eu vildi með engu móti gefa sam-

þykki sitt til þess, að landið skyldi reiða út aptur það fé, er

konuugur hafði iagt til stofnauanna, eins og sumir af stjórnar-

meðlimunum fóru fram á, þvi það fé hatöi konuugur gefiö áu
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nokkurra skilyrða. Stjórnarráðið fór nú yfir reikningana, en fann

ekkert við þá að athuga. Var lengi verið að bollaleggja, hvað

gera skyldi við stofnanirnar, og komust menu lengi vel eigi að

neinni niðurstöðu. Undir lok aprílmánaðar stefndi stjórnarráðið

Skúla fyrir sig og fal honum á hendur að hafa fraravegis eins og

að undanförnu allt eptirlit með stofnununum. Má af því ráða,

að það engan hafi séð færari til þess starfa en hann og metið

aðgerðir hans eptir verðleikum. Áður Skúli fór til íslands aptur

fékk haun því til leiðar komið, að stofnununum var falið á hendur

að byrgja flestar hafnir landsins að klæðavöru og færum.

Ýmsar orsakir voru til þess, að eigi urðu jafn mikil not af

stofnununum og til var ætlað í upphafi og hefði mátt verða.

í>egar eptir að tilskipuuin 4. jan. 1752 var komin út, bað Skúli

meðstjóruarmenn síua að senda bréf sýslumönnum öllura og pró-

föstum á landinu og skora á þá að hvetja menn til að taka þátt

í fyrirtækinu, og hafði hann bréfin tilbúin, en þeir skrifuðu eigi

undir og trössuðu að senda þau út, Fjölguðu því lítt hluthafr

endur í félaginu, enda var ekkert til þess gert af stjórnarinnar

hendi, nema hvað Skúli endur og sinnura fékk talið menn á það,

er honum gafst færi á, en það var sjaldan, því haun var

alloptast í förum. Arið 1754 áttu íslendingar eigi nema 51

hlutabréf í stofnununum, er hvert jafngilti 50 dölum, og má það

eigi mikið kalla.^ Að vísu bættust nokkrir við síðar, en margir

urðu þeir aldrei. Auk þess gerði verzlunarfélagið allt hvað það

gat til að aptra mönnum frá að taka þátt í því, og sagði að

þess mundi eigi langt að bíða, að allt þetta félli um koll og þá

mundi enginn sjá fé sitt aptur. Urðu margir til að trúa þessu

og héldu fyrirtækið barnaskap einan. Enn fremur báru sumir af

valdsmönnum á Islandi mistraust til fyrirtækisins og kváðu eigi

vera annað en gauragang úr vissum mönnum, er fyrir hvern

naun vildu láta til sin taka i eiuhverju. Kölluðu þeir þetta óðs

œanns æði, ef eigi annað verra, nefuilega svik og pretti.^ Sumir

' Sjá Islandsk Journal 1754 No. 1102.

' þannig fer annáll nokkur íslenzkur (.No. ðO á safni Rasks í Kaup-

mannahöfn) mjög hörðum orðum um stofnanirnar. það er varla

efamál, að annáninn er eptir Svein lögmann SÖlvason. Hann fer

svofelldum orðum um stofnanirnar: »Má geta þess hve landsfólkið

dæmdí þar um almennilega. þegar Regeringin hafði lagt miklar

summur peninga til Innréttinganna, sem ekki voru eptir hendinni
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þeirra gerðu enda hvað þeir gátu til að spilla fyrir fyrirtækinu.

En hins ber jafnframt að geta, að ýœsir voru því velunnandi,

og gladdi það margan mann, að það komst á fót.^ Ýmislegt

var það fleira, er hepti framgang stofnananna. IUkynjaður sjúk-

dómur (syfilis) kom upp og tafði vinnuna að mun. Harðæri

kom í veg fyrir akuryrkjuna og ýmsir hinna útlendu bænda voru

ódugnaðarmenn og lögðust í leti og ómennsku eða fóru um hæl

aptur. Magnús amtmaður Gíslason segir þannig í bréfi einu til

stjórnarinnar um norskan bónda, Óla Engilbrechtson, »að hann

hafi sýnt bæði ódugnað og þverúð við starf sitt; því á þeim 2

árum, or hann dvaldi hér, hefur hann eigi farið plógi um stærri

landspildu, en einn vinnumaður á 8 dögum vel gat pælt upp.

Hvorki hefur hann borið á þessa spildu né undirbúið hana á

nokkurn hátt, heldur að eins fyrir siöa sakir kastað korninu í

heldur allar í eiuu byrjaðar, og peningarnir óspart tilsettir so sem

aldrei mundi sjá í botninn á kassanum. Gekk það viðlíka til sem
fyrir einum smið, er hefur of mörg járn í eldinum. Fiskiduggurnar

urðu að engu; þær útlenzku bændafamilíur útréttuðu ekkert, en

kostuðu mikið, og þóttust eigi getað lifað hér við landslagið. Brenni-

steins Rafíinaden lukkaðist, og mun vel hafa betalað sitt ómak, en

hvar mun sá ávinningur haía komið niður? Klæða og Töjfabrikken

var drifin sterkt, en þar sást enginn ávöxíur af, ekkí renturnar.

Allt af vantaði peninga, nokkrir fáeinir menn aðeins gátu lifað vel

og pragtugt. Ofan á þetta kom fjárpestin, og loksins leiddist

Regeringunni að útausa peningum til að undirhalda óhóf og óþarfar

bekostningar*. í safni Jóns Sigurðssonar No. 247, 4" fmnast nokk-

ur 'kvæði (7 að tölu) um stofnanirnar. Draga þau óspart dár að

stofnununum og hinum nýju fyrirtækjum og sneiða Skúla, þó í

spaugi sé. Kvæðin eru eptir ýmsa og sýna þannig, að almenn-

ingur hefur ekki haft mikla trú á fyrirtækjunum.

' fannig hefur Jón Grunnvíkingur upp mikinn lofsöng, er það komst

á laggirnar (sjá No. 994, 4*^
í safni Árna Magnússonsr). Hann

segir þar meðal annars: »Fýrnefnda Landsins forbetran, hafa

marger, sem mier er áður no^kuð kunigt, gooðer Patriotar, og

Landenu veluiiande haft í Siiie fýr á Tymum, óskað heiiar og

skrifað um, eii eingvum riett luckast, at vera for gangs maöur, at

sotia hana í Verk og fraínqvæmd, sovel, sem nú Landfogetanum

Sgr. Skúla. . . . Guð legge þar til Blessan sýna ! En væntanlegt

er, að allir dugande Lands Menn mane Hr. Landfógetanum þat

þacka, honum þar í fylgia, og þar til styrkia, epter hvers eins

Efnum, Megne og Tilstande, sem og sier í Nýt færa, hvers Eg

og einnig af alhuga óska*.
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inoldina, og þegar stráin tdku að koma upp, átu skepnurnar það

óðar, því hvorki var girðing né skurður til varnar«. í>ó ber

þess að geta, að nokkrir af bændunum lögðu mikla stund á korn-

yrkjuna, en kornið þreifst þó eigi vel þrátt fyrir alla alúð þeirra.

|>egar heQa skyldi brennisteinssuðuna mistókst allt leugi vel og

kom eigi lag á hana fyr en Skúli sjálfur fdr til og tdk þátt í

henni. Eptir margvíslegar tilraunir í heila viku tókst honum loks

aö ná hreinum og góðum brennisteini. Litunarhúsið var reist

mikils til of langt frá hinum öðrum verksmiðjuhúsum og tafði

það stórum fyrir; varð það loks úr að það var flutt til Reykja-

víkur með ærnum kostnaði, og reyndist vatnið í Reykjavík full

gott til litunar, þótt Danuenberg hefði haffc aðra skoðun. En það

sem mest og bezt átti þátt í að draga úr aðgerðum stofnananna,

var, eins og áður hefur sagt verið, verzlunarfélagið og verður

eigi metið til fullnusfcu ógagn það. er kaupmenn unnu stofnun-

unum með klækjum sínum og þverúð. Má það hreint og beint furða

heita, að stofnanirnar eigi með öllu féllu niður og duttu úr sögunni.

V.

í langan aidur hafði einokunarverzlunin hvílt eins og mar-

tröð yfir hinni íslenzku þjóð áður menn risu öndverðir gegn

henni. Svo tugum ára skipti höfðu kaupmenu setið einvaldir á

höínum landsins og ráðið lofi og lögum í verzlucarsökum, án

þess að nokkur yrði til þess að andæfa þeim. Margt bafði þeim

og landamönnum farið á miUi án þess mikið væri úr gert, og

marga höfðu þeir sárt leikið án þess að sæta refsingu fyrir. |>að

lá á þeirra valdi að græta og kæta margan mann, og það opt

þó eigi væri nema um smámuni að ræða. J>eir gátu á ýmsan
hátt farið á bak við verzlunarskilmálana án þess berlega að brjóta

þá, og þeir voru nógu séðir til þess að beita eigi klækjum sínum

við meiri háttar menn, heldur aðeins við lítilraagnann. Heidri

mönnum tóku þeir tveim höndum, er þeir komu í kaupstaðinn,

og létu uppi við þá alt hið bezta, er til var, en fátækliugum

misbuðu þeir opt og á margan hátt. |>annig sáu þeir svo til,

að þeir alloptast höfðu stórmenni á sínu bandi, og stórmennin

aptur á móti kynokuðu sér við að brjóta af sér náð og hylli

kaupmanna með því að taka málstað fátæklinganna. Alþýðan

sjálf haföi hvorki áræði til að hefja mál né fjármagn til að halda

þeim til streitu, því kaupmenn létu það í veðri vaka, að þeir
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eigi sættu sig við minna en úrskurð hæstaréttar á málum sínum.

Kaupmenn höfðu algerlega ráð alþýðu í hendi sér, Engar alvar-

legar atrennur voru því gerðar til að hnekkja þessu einveldi

þeirra, og þegar kúgunin gekk úr hófi fram, þá heyrðust aöeins

einstakar raddir, veikar og titrandi. Menn sendu endur og sinn-

um auðmjúkar kvartanir til stjórnarinnar yfir hinu og þessu, er

mest þótti fara aflaga, en kúgunin hafði jafnvel lagt farg sitfc

yfir stýlinn á bréfunum, hvað þá heldur annað, og dró aflið úr

stununum. Enginn varð til þess að þeyta básúnuna og kveða til

dóms yfir harðstjórunum.

í>að sem alþýðan á íslandi hafði saknað, var öflugur for-

vígismaður, er bæði fyndi til neyðar landsins og tæki sárt til

landsmanna, og á hinn bóginn hefði áræði og þrek til að brjóta

ísinn og óbilandi kjark til að berja málið áfram. Hún saknaði

manns, er eigi kynokaði sér við að heQast handa. En eins og ætí^

hefur komið fram í sögu mannkyusins, að þegar fylling tímans

er komin, þá rís upp forvígishetjan, þannig fór það og á íslandi um
þessar mundir. Og forvígishetjan var Skúli Magnússon.

Deilur Skúla og verzlunarfélagsins hófust um það bil, er

hann var sýslumaður í Skagafjarðarsyslu og ráðamaður Hólastóls.

Árið 1743 skrifaði hann stjórninni og bar ýmsar sakir á Fétur

kaupmann Ovesen á Hofsós í bréfi sínu. Meðal annars skýrir

hann frá því, að á síðastliðnum 3 árum hafi varla verið timbur

að fá í verzluninni á Hofsós, og það er fékkst, hafi verið til

einkis nýtandi. Ýmsar fleiri sakir bar hann á kaupmann. pó
mátti heita að allt gengi stórtíðindalítið til ársins 1745. í>á var

það, að Pétur Ovesen seldí járnið pað hið skemmda til Hóla-

stóls.^ Skúli kunni þessu iUa og vildi eigi láta niðri Hggja,

Hugðist hann að láta kaupmann eigi lengur ganga upp í þeirri

dulunni að hafa dnýta vöru á boðstólum. Lét hanu boð út

ganga um sýsluna, að menn skyldu koma með járn sitt og"

leggja fram til sýnis á þingstaðnum. Fékk hann þar beztu smiði

sýslunnar til að reyna járnið, og reyndist það allt handónýtt og varð

að sor einum, er því var brugðið í eld. En ýmislegt fleira hafði

Skúla borizt til eyrna um verzlunarástandið á Hofsós. Skoraði

hann nú á menn að koma fram með kærur sínar og tók þing-

vitni að öllu saman. Kom þar margt upp úr kafinu, er allt

þangað til hafði legið niðri. Sannaðist það meðal annars, að

^ Sjá hér að framan bls. 20.
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opt hafði verið skortur á méli, timbri og annari nauðsynjavöru

á verzlunarstaðnum ; að það opt hefði átt sér stað, að kaupmaður

kallaði hvern einstakan mann inn 1 búðina á eintal, og gerði

þar út um kaup og sölu við hann fyrir lokuðum dyrum, svo

enginn mætti bera vitni um, hvað þeim hefði farið á miUi þar

inni; aö kaupmaður seldi ýmislegt af vöru þeirri, er eigi væri

sett við vissu vorði á verðlagsskrána, við hærra verði en tíðkaðist

á öðrum höfnum landsins, og loks það, að kaupmaður ástæðulaust

og eptir eigin geðþötta neitaði að veita fé því móttöku, er

menn kæmu með á verzlunarstaðinn til slátrunar, svo menn opt

og tíðum heföu orðið að reka það heim aptur.' Varð út af

þessu öUu saman allsnörp deila milli Skúla og Ovesens, einkum

þó út úr járninu og méltunnu nokkurri, er kaupmaöur hafði selt

og Skúli haldið fram aö væri moldarblandin. Kaupmaður fékk

Bjarna sýslumann Hallddrsson til aö flytja málið á þingi fyrir

sína hönd og börðust þeir lengi og hart um þetta Skúli og

Bjarui, en Skúli bar jafnan hærra hlut, þrátt fyrir það þótt

Bjarní beitti öllum sínum refjum og lagakrókum, og var Ovesen

hvað eptir annað dæmdur til að gjalda málskostnað, sem að

lokum nam talsvert miklu.^ En Hörmangarafélagiö, er eigi hafði

fyrr átt slíku að venjast, sendi voriö 1747 klögun til stjórnar-

innar, úthúðaði Skúla og kvaö hann fara með rangindi ein jog

ójöfnuð. Stjórninni leizt þó öðruvísi á málið, er hún hafði haft

sannar sögur af því, og þótti engin ástæða til að taka í taum-

ana. Skúli bar þar frægan sigur úr býtum og þótti alþýöu manna,

sem Skúli hér heföi tekið málstað sinn og lauk miklu lofi á

hann fyrir.

Eptir að Skúli var oröinn landfógeti og tekinn að koma

stofnununum á fót, hafði hann enn meiri mök viö félagiö en

áöur, og er í undanfarandi kafla lítiö eitt vikiö á, hvað þeim

helzt bar á milli Skúla og félaginu. Varð Skúla nú svo gramt

í geði við félagið út af aðförum þess við stofnanirnar að hann

lét ekkert tækifæri til að áreita þaö ónotað, og kvað svo ramt

að þessu, að hann jafnvel optar en einu sinui hljóp á sig af

ákefð eptir að uá sér niðri á kaupmönnum, því svo var með
hann sem marga aöra ákefðar- og framfaramenn, er berjast heitt

og af alefli fyrir einhverju máli, sem gagntekið hefir hug þeirra

^ Sjá Islandsk Journal A No. 711.

' Sjá Alþingisbók 1748 og 1749.
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og hjörtu, að honum hætti stundum við að hlaupa á sig.

Greinilegast kom þetta fram í Tiðureign hans við Budtz kaup-

raann í Grindavík árið 1754, og verður því eigi neitað að Skúli

sýndi þar hina mestu óbilgirni og ofstopa. En því var þannig

varið, sem hér segir.

Hinn 9. júlí árið 1754 komi Skúli til Grindavíkur með

skipsábata- og manntalsfisk konungs af Suðurnesjum. Var fisk-

urinn eins og venja var til fiuttur á hestum. fegar sást til

ferða landfógeta, bauð kaupmaður að draga upp fánann til virð-

ingar svo tignum gosti. Heilsuðust þeir með kossi landfógeti

og kaupmaður og féll hið bezta á með þeim. í för moð land-

tógeta var Halldór stúdent Bjarnason Vídalín.^ ^egar þeir voru

stignir af baki bauð kaupmaður þeim inn í búðina og síðan inn

í kaupmannsklefann og setti fyrir þá eina flösku af frönsku víni,

sykurtvíbökur og ost. Eptir að þeir höfðu fengið sér hressingu,

gengu þeir út á stakkstæðið og tóku að vega fiskinn, og var

hver baggi vegiun fyrir sig. Voru þar viðstaddir Jón lögréttu-

maður Eyjólfsson og Jón nokkur Kortsson. |>egar búið var að

vega hinn fyrsta bagga, sagði kaupmaður að hann væri eih vætt

og tveir fjórðungar að þýngd. f»etta vildi landfógeti eigi góð-

fúslega kannast við, en sagði að hann hlyti að vera þyngri og

bað leyfis að mega sjálfur halda á pundaranum. Kaupmanni þótti

sér óvirðing ger í þessu og neitaði að sleppa pundaranum úr

hendi sér, en eigi máttu hinir greinilega sjá pundatöluna. fegar

kaupmaður þanuig hafði vegið alla baggana, bað Skúli þess, að

þeir væru vegnir um aptur. Lét kaupmaður það eptir honum,

en eigi fengu þeir enn glöggt að sjá þyngdina. Skúli lét þetta

þó fyrst um sinn kyrrt liggja og talaði ekki um. Bauð nú kaup-

maður Skúla og Halldóri Vídalin að neyta miðdegisverðar með
sér og þekktust þeir boðið; en áður Skúli gekk inn bað hann

mennsínaaðsjá svo til, að baggarnir væru cigi leystir upp fyrri

en hann kæmi aptur og gert væri út um þyngdina. Settust þeir

nú að borðum og var þar enn við staddur Niels Loy, er var

vinnumaður við verzlunina. |>egar þeir höfðu setið að borðum

litla hríð, barst talið á verzlunarsakir og fann landfógeti að

ýmsu og skeit út kaupmenn. Budtz svaraði honum en þó hóg-

værlega. f>ví næst spurði landfógeti kaupmann hvort hann vildi

lána sér 1—200 dali, er gjaldast skyldu aptur í Kaupmannahöfn,

' Hann var sonur Bjarna sýslumanns Halldórssonar á 'þingeyrum.



SKÚLI LANDFÓGETI MAGNÚSSON 59

og svaraði kaupmaður því, að sem stæði hefði hann eigi aðra

peninga en þá, er hann nauðsynlega þyrfti til verzlunarinnar.

Lét þá landfógeti það mál falia, en bað kaupmann um nokkrar

tunnur af méli handa sveitalimunum 1 Yiðey og Gufunesi. Tók

kaupmaður því dræmt og kvaðst vita að meir en nægilegt mél

væri til í Hölminum, og mundi fandfdgeti viðstöðulaust geta

fengið það þar, enda væri Hólmurinn sá verzlunarstaður, er land*

fögeti hefði mest viðskipti við. Hann kvaðst heldur ekki

hafa mél nema af skornum skamti. |>á fór landfógeti fram á,

að kaupmaður lánaði honum fisk og nokkrar tunnur af lýsi, en

kaupmaður kvað nei við og kvaðst kominn til landsins einmitt

í þeim tiJgangi að kaupa þessar vörur. Höfðu þeir nú lokið

tnáltíðinni og gengu fram í búðina. Litlu eptir átti kaupmaður

erindi niður í kjallara og fylgdi Skúli eptir honum. Varö hann

þess áskynja að í kjallaranum lá töluvert af ull, og lék honum
nú hugur á henni og falaði að kaupmanni; en svo fór sem fyrr,

að kaupmaður vildi eigi láta. Er auðráðið af öllu þessu, að Skúli

hefur hlotið að gera þetta af ásettu ráði til að reyta kaupmann
til reiði og koma honum til að hlaupa á sig og stökkva upp á

uef sér, enda var nú tekið talsvert að síga 1 kaupmann, en hann

var þó enn vel stilltur. í>egar þeir komu aptur upp í búð-

ina, var þar fyrir Hurtigfeldt, er veitti brennisteinssuðunni for-

stöðu, Skúla var enn eigi farið að leiðast þófið og bað nú

kaupmann að lána sér 7 dali handa Hurtigfeldt, og fékk hann

þá. Enn fremur fékk hann til láns nokkur pund af sykri. í

þessum svifum var landfógeta gert aðvart um, að búið væri að

leysa upp nokkra af fiskiböggunum og merkja þá með merki

verzlunarféiagsins og ætti nú að fara að leggja þá í stakk. Tók

öð síga í Skúla við þessar fregnir og fór hann nú að erta kaup-

löann, en kaupmaður svaraði aptur og gerðust þeir nokkuð há-

værir. Hurtigfeldt spurði þá hvað það væri, er þeir þrættust á

^m, en Vídalin kvað málið eigi koma honum við og tók í hand-
legg honum og leiddi hann út Voru þá eptir í búðinni fyrir

utan Skúla og kaupmann Jón Kortsson, Halldór Vídalín og

Niels Loy.

f>egar þeir höfðu skipLst orðum á í búðinni litla bríð Skúli

og kaupmaður, gengu þeir inn 1 kaupmannsklefann til að fá sér

hressingu. Skömrau eptir heyrðu þeir er i búðiuni stóðu háreysti

mikla innan úr klefanum og heyrðu þeir að landfógeti heimtaði

að fá að sjá pundarann. Kaupmaður kvað hann hanga frammi
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í búðinni. Sagði landfógeti þá að það hlyti að vera þjófapund-

ari, úr því honum eigi leyfðist að sjá hann. í>ví næst gengu

þeir aptur fram í búðina og tók kaupmaður pundarann og lagði

á borðið og kvaðst ábyrgjast að hanu væri réttur. Skúli greip

þá lóðið og ætlaði að gera upptækt, en kaupmaður lagði bann

fyrir og kvaðst á engan hátt án pundarans mega vera, því hann

hefði eigi íleiri stóra pundara í verzluninni, Kvað hann land-

fógeta verða að taka á sig skaða þann. er af því hlytist við

verzlunina að pundarinn væri tekinn, og yrði hann að setja sér

1—2000 dala veð fyrir. Stympuðust þeir um lóðið nokkra hrið,

en Niels Loy náði því loks og hélt. Landfógeti var nú orðinn

æfur mjög og jós skömmunum yfir kaupmann. Kvaðst hann

aldrei á æfi sinni hafa þekkt annan eins þrjót og þorpara, en

kaupmaður galt í sömu mynt og kvað landfógeta sjálfan vera

þrjót og þorpara.

Meðan þessu fór fram var búðinni lokað. Krafðist landfógeti

nú að búðiuni væri upp lokið, en kaupmaður kvað nei við, og

sagði, að ef landfógeti vildi hafa tal af nokkrum meðal þeirra,

er úti íyrir væru, gæti drengurinn kallað þá inn um bakdyrnar,

og vildi hann út þarfinda sinna vegna, gæti hann farið niður í

kjallara. Hefur kaupmaður eflaust óttast, að landfógeti mundi

kalla menn sína, er stóðu úti fyrir, til aðstoðar. Halldór Vídalín

vildi og komast út, en fékk því eigi ráðið. Meðan á öllu þessu

stóð, gengu þeir kaupraaður og Skúli öðru hverju inn í klefann

til að fá sér hressingu og sækja í sig veðrið, og byrjuðu svo á

nýjan leik. Má án efa ætla, að þeir báðir hafi verið teknir að

gerast ölvaðir, þótt eigi sé það skýrt tekið fram. Settust þeir

nú að í klefanum, en héldu þó áfram að þrátta. Loks kom

landfógeti fram í búðina og lét á sér heyra að hann mundi

berja kaupmann, og snéri orðum sinum helzt að Niels Loy til

að sjá, hvernig hann tæki þessu. Hefur Niels Loy sjálfsagt verið

burðamaður og Skúli haft nokkurn beyg af honum. Tók Loy

eigi vel hótunum landfógeta, og kvað kaupmann eigi skyldu

barinn svo hann sæi til. Gekk Skúli þá aptur inn í klefann og

vildi loka hurðinni eptir sér, en Loy setti fótinn milli hurðar-

innar og þrepsins, svo Skúli fékk eigi læst. Gekk þá Loy inn

og settist hjá þeim, því hann var hræddur um, að deilan mundi

enda með handalögmáli. Tóku þeir nú aptur til óspiiltra mál-

anna með skammirnar, og valdi Skúli kaupmanni hin verstu

nöfn og kvaö hann vera hið versia hundsspott, en kaupmaður
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svaraði og galt skamniirnar i sömu mynt. í>á mælti Skúli:

>Yddn jeg eklci í þínum eigin húsum skyldi jeg gefa þér á kjapt-

inn!<c Litlu síðar virðist þd laudfógeta liafa runnið úr minni

hvers húsin voru, því hann stökk upp mjög snúðugur og bjdst

að berja kaupmann, en Loy hljóp á milli og kom höggiö á hann.

Kaupmaður stóð þá upp reiður rajög og mælti: "Ætlið þér að slá

mig í mínum eigin húsum?« Landfdgeti svaraði honum eigi

með öðru en því að sparka til hans. Loy reyndi nú að stöðva

Skúla og sagði að þetta mætti ekki svo ganga lengur, en Skúli

skipaðist eigi við orð hans, heldur reiddi svipuna til höggs á ný

og sld til kaupmanns yfir öxl Loys. Mun höggið eigi hafa lent

vel á kaupmanni, því eigi sakaði hann mikið, en óiarfar sást þd

á kinninni. Tdk nú Loy Skúla hryggspennu og sligaði hann

niður á kistu eina, er stóð í klefanum, og kvað honum velkoraið

að reyna afl við sig, en kaupmann skyldi hann láta í friði.

Meðan þeir áttu í þessum stympingura, sætti Vídalín færi og

lauk upp bakdyrum hússins og vildi kalla til menn. Kaupmaður

hljóp þar að og vildi loka aptur, en Vídalín varði honum þess.

Lágu þeir þar allir fjdrir í stympingum, Skúli og Loy á kist-

unni, en kaupmaður og Vídalín í dyrunura. En eigi varaði þetta

neraa stutta stund, því Skúli og Loy hættu von bráðar. Gekk

Skúli út er hann sá að dyrnar voru opnar, tók hest sinn í snatri

og reið á brott.

Út af deilu þessari var réttur haldinn í Grindavík og vitni

leidd fram, og er sagan hér sögð eptir fraraburði þeirra. Vída-

lín gerði sér auðsjáanlega far um að vitna Skúla í vil fyrir rétt-

inum, því mörgum af spurniugunura kvaðst hann eigi geta

svarað ; hafði hann þó stöðugt verið við staddur og kvaðst sjálfur

hafa veitt deilunni nákværaa eptirtekt. |>ó gat hann eigi neitað

ýrasu, t. d. að landfógeti hafi hótað að gefa kaupraanni á kjapt-

inn og sörauleiðis að hann hafi slegið kaupraaun með svipunni

og sparkað til hans. En á hinn bóginn reyndi hann að draga

úr því sem hann frekast mátti. Heyrðist hann og nöldra fyrir

munni sér, er hanu stóð fyrir réttinum: »Omnia in dubis, non

possum aliter*^

Deila þessi kom eigi fyrir ddm, en sendur var vitnafram-

burðurinn til stjórnarinnar og leitaö álits heunar um, hvað gera

' >AlIt ívh'ætt, jeg get eigi öðruvísi*. MálsskjöUn finnast við Is-

landsk Journal A No. 2261.
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skyldi. Skúli bauð þegar að láta sökina falla, að svo miklu

leyti, sem hann hefði að kæra til kaupmanns, og sama gerði

kaupmaður að því er ákærur hans suerti, Pundarinn var rann-

sakaður í Kaupmanuahöfa að uudirlagi stjórnarinnar, og þar eð

ekkert var við hann að athuga, þótti stjörninni ráðlegast að láta

málið falla niður. þó var Skúla skrifað og honura boðið að

halda sér betur í skefjum framvegis og eigi áreita kaupmenn að

ástæðulausu^

Eptir að Hörmangarafélagið hafði tekið við, var verzlunin

nokkurn veginn skapleg fyrst framan af; að rainnsta kosti létu

íslendingar eigi alraennt óánægju sína í Ijósi. |>að var fyrst

eptir að Skúli hafði gengið í berhögg við Ovesen, en eiukum þó

eptir 1750, að klogununum tók að rigna niður. Arið 1753 voru

mikil brögð að þessu og komu víðsvegar af landinu klaganir um,

að félagið hefði tlutt allt of litla matvöru til landsins^. Til

Hólmsius kom það ár eigi meira mél en svo, að hver bóndi, er

lagði inn í kaupstaðinn 70 fjórðunga af harðfiski, aðeins fékk

hálfa tunnu méis, og þeir, er lögðu inn 30 fjórðunga, fengu eigi

nema fjórðung tunnu. Magnús amimaður Gíslason og Skúli

landfógeti fóru fram á það við Lassen kaupmann á Hólminum

að hann léti eptir lítið eitt, svo sem 20 kpds., af fiski þeim, er

hann hafði fengið um sumarið, svo fóik eigi félli niður af hungri,

en hann gaf beiðni þeirra engan gaum. Skýrir Magnús amtmaður

frá því, aö kaupmaður neyti allra bragða, bæði blíðmæla og hói-

ana, tii þess að æra út úr mönnum allan fisk þeirra, og á slát-

urshöfnunum herji kaupraenn sauði út úr mönnum fyrir kram-

vöru og glingur. fegar á veturinn leið varð ástand manna svo

ískyggilegt, að yfirvöldunum þótti hentast að taka til sinna ráða

og létu opna verzlunarhús á ýmsum höfnum landsins, og tóku

matvöru þá, er þar var fyrir, og útbýttu meðal þeirra, er bág-

staddastir voru. Stoðaði það þó lítið, því þar var óviða um auð-

ugan garð að gresja. Gengu embættismenn að þessum uppbrots-

störfum raeð hálfum huga, því eigi þótti kaupmönnum sér annað

verr gert, en að verzlunarhúsinn væru opnuð og vörurnar skoð-

aðar og útbýti meðal almennings. Hefur efiaust margt það verið

í verzlunarhúsunum, er þeim eigi hefur verið um gefið að kæmi

^ Sjá Rentekammerets Islandske, Færöiske og Grönlandske Kopibog

1755 No. 466.

= Sja Islandsk Journal 1753 No 1830, 1832, 1833, 1902 o. fl.
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fyrir augu manna. Kaupmenn jusu skömmunum yfir vaUismenn

þá, er hásin opnuðu, hétu þeim grimdarreiði sinni og höfðuðu

jafnvel stundum mál mdti þeim fyrir tiltækið. f>að var Skúli

aem mest og bezt talaði kjark í valdsmenn, og sjálfur gckk hann

á undan með góðu eptirdæmi og var foisprakki þess, að verzlun-

arhús öll á Suðurnesjum voru opnuð. fannig nauðaði hann á

Magnusi amtmanni Gíslasyni þar til hann skrifaði Guðmundi

svsluraanni Kunólfssyni 1756 og skoraði á hann að opna verzl-

unarhúsin í Hafnarfirði. Var Skúli þar við staddur og réð eius

og hans var von og vísa einn öllu um útbýting vörunnar og

og sýudi hinn mesta yíirgang. Utbvtti hann þar allmiklu méli

við vægara verði en vant var, og lét úti haldfæri, tóbak og brenni-

vin til hinna og þessara. Sumir guldu í peningum það er þeir

fengu, og stakk Skúli þeim í vasa sinn en skrifaði sig fyrir vör-

unum. Áöra lét hann fá vörurnar til láns. A sumum verzlun-

arstöðum reyndist mikið af vörunni skemmt, er menn opnuöu

húsin, og dvaldi iSkúli eigi lengi, er hann varð þess vís, heldur

gerði upptæka vöruna þar er hann náði til og hvatti aðra em-

bættisbræður sína til hins sama^

Sumarið 1755 sýndi Skúli í viðureign sinni við Hafnar-

fjarðarkaupraann hinn meata ofstopa. Ber sú viðureign ásamt

með Grindavíkurmálinu Ijósan vott um, hvernig hann tíðast var

í umgengni sinni við kaupmenn. J>egar vorskip var nýkomið til

Hafnarfjarðar það ár, kom Skúli um miðja nótt út á skip og

heimti að skipherranum 50 tunnur af meli, en fékk eigi með

því kaupmaður var eigi innan borðs. Fór hann þá tii lands og

að verzlunarhúsunum og hugðist mundu berja kaupmann upp.

Kom undirkaupmaðurinn til dyra og ítrekaöi Skúli beiðni sína

við hann. Hann kvaðzt eigi hafa umboð til að láta af hendi

vörur, er yfirkaupmaður væri nærstaddur. Vildi þá Skúli hafa

tal af honum, en undirkaupmaður kvað hann sofa og vera las-

inn. Landfógeti skeytti þvi engu, en ruddist inn á hann og

reif hann upp. Svaraði kaupmaður beiðui hans á þá leið, að

hann eigi þyrði að láta úti mélbyrðir sínar til manna úr öðr-

um verzlunarstöðum, að verzlunarfélagið haö sett sér svo

strangar regiur í þá átt og þar fram eptir götunum. Hrópaði

Skúli þá til kaupmanns: »TiI andskotaus bæði með þig og

verzlunarfjelagið fái jeg ekki mélið!* og bölvaði nú og ragnaöi

' Sjá Islandsk Joiirnal 1753 No 1840.

r
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8V0 kaupiuanni ofbauð. Varð sá endir á að hann liræddi út úr

kaupmanní 20 tunnur^. A nokkuð líkan hátt kom Skúli optar

fram gagnvart kaupmönnum, þótt eigi sýndi hann öllum slíkan

ofstopa.

Frá árinu 1753 f'ór verzlunin síversnandi, en það var þó

fyrst árið 1756 að verzlunaráþjánin keyrði svo fram úr bófi, að menn
máttu eigi lengur rísa undir því. Er nú eigi nóg með það, að

kaupmenn á einstakar hafnir landsins flytji bæði iUa og ónóga

vöru, heldur kemur þetta f}'rir á öllum höfnum umhverfis laudið,

og úr hverri einustu sj'slu drífa að raunapóstarnir hver öðruu

ægile^ri. Fólkið hrundi niður unnvörpuiu af hungri, því fiski-

og gæftaleysi var við sjóinn, eldgos og grasbrestur til sveití^.

Fólk hné niður af máttleysi á túnunum við vinnu sína eða vesl-

aðist upp inni í tómum kofunum. Fjöldi manna leitaði burt úr

sveitum sínum og hugðist fremur mega bjarga lífi síuu á öðrum

stöðum, en marga þeirra dagaði uppi á göngu sinni yfir íjöll og

heiðar. J>að lítið flutt hafði verið af méli til landsins á þessu

ári (1756) var mestmegnis óætt og úði og grúði af möðkum.

f>ó voru menn svo að fram komnir af sulti og vesöld, að þeir

urðu fegnir að leggja sér þetta til munns og þóttust þeir hólpnir,

er í það gátu náð^. Horfði þannig til stórvandræða ef eigi væri

bráðlega að gert. Embættismenn landsins töldu harmatölur

sínar fyrir stjórninni og leiddi það til þess að konungur misk-

unnaði sig yfir landið og sendi upp tvö skip á eigin kostnað

með 2000 tunnur af korni og töluvert af skipsbrauði^, og varð

það mörgum til lífs. fó féilu enn margir af sulti og vesöld,

og telst Magnúsi amtmanni Gíslasyni svo til, að alls hafi dáið

úr hungri 1108 manns.

J>að liggur í augura uppi, að þetta gat eigi lengur gengið

afskiptalaust frá stjórnarinnar hálfu. Svo framarlega sem þessar

klaganir landsmanna yfir félaginu reyndust sannar, hafði það

gert sig sekt i svo samvizkulausum afbrotum gegn landinu og

' Sjá Islandsk Journal A No 2537.

' Sjá Islandsk Journal 1756 No 2462, 2463, 2470, 2524, 2527, 1529—

2531, 2555 og 2572. Meö vissu gátu menn sagt, að í Borgar-

fjarðar-, Kjósar- og Gullbringusýslum höfðu yfir 100 manns dáiö

úr sulti, í Snæfellsnessýslu 30—40, í Múlasýslu yfir 20, í Húna-

vatnssýslu 88, í Eyjafjarðarsýslu yíir 100 og í Norðursýslu (þing-

eyjarsýslu) um 100.

» Sjá tilskipun 11. sept. 1756.
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sýnt svo mikið kæruleysi og jafnvel fyrirlitningu fyrir ákvæðum
verzlunarskilmálanna, að full ástæða var til að ætla, að ekkert

mætti hlífa þvi við þungri refsingu. En áður stjórnin tæki til

harðneskju, þótti henni ráðlegt, að senda félagsstjórunum klag-

anirnar og gefa þeim tækifæri til að verja sig ef þeir mættu.

f>að sem fyrst og fremst vekur eptirtekt og jafnvel undrun

í varnarskjali félagsins er það, að stjórnendurnir byrja skjal sitt

með ásökunum og eigi með vörn. peir vilja leitast við að sanna

það, að hungrið og vesöldin með engu móti sé félaginu að kenna,

heldur stafi mestmegnis frá leti og ódugnaði íslendinga sjálfra.

|>eir saka landsmenn um, að þeir eigi geri sér neitt far um að

rækta jörðina og bæta kvikfjárrækt, en þó kveða þeir hitt vera

enn grátlegra að sjá, hversu slælega menn sæki sjóinn og hversu

fiskiveiðar í öllum verstöðum landsins séu illa stundaðar. Segja

þeir í stuttu máli, að alþýða manna heldur vilji liggja heima og

svelta sáran en taka hendi til nokkurs skapaðs hlutar. Meðal

annars færa þeir það máli sínu til sönnunar, að búendur í Vopna-

fjarðarumdæmi hafl sumarið 1755 frá 19. júlí til septembermán-

aðarbyrjunar eigi lagt meiri fisk inn í kaupstaðinn, en sem svar-

aði því, er kanpmaður lét afia á skipsbátnum frá 28. júli til

12. ágúst sama sumar. En svo er bæði um þessar sera aðrar

ákærur kapmanna í þá átt, að þær reyndust tilhæfulausar, er

betur var eptir grafið. Kaupmenn gættu þess eigi, að suraarið

var heyannatíminn og að landsmenn máttu eigi stunda sjó um
það leyti árs, ef skepnur þeirra eigi ættu að hrynja niður að

vetrinum til. Magnús amtmaöur Gíslason lét eptir boði stjórn-

arinnar skipun út ganga til allra sýslumanna á landinu og

skyldu þeir grenslast eptir, hvernig sjór væri sóttur og senda

þingvitni um. Árið 1757 sendi Magnús þau til stjórnarinnar,

og ber þeim öUum saman um, að sjór hafi verið sóttur af raiklu

kappi í öllura veiðistöðura landsins^.

Eptir að félagstjórnin hefur tínt til allar mögulegar sakir,

er hún ber á landsmenn, tekur hún loks að reyna að bera af

sér kærur þær, er frá iandsmönnum höfðu komið, og freistar

á allar lundir að draga úr áhrifum þeirra og finnur sér

ýmislegt til málsbóta. í einstökum atriðum iekst henni og að

afsaka sig. J>annig var matvöruleysið á höfnura fyrir norðan

land með fram því að kenna, að ís lá fyrir landi og bægði tveim

Sjá Islandsk Journal 1757 No. 2757.
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skipum frá að leggja að. En flestar eru afsakanir stjórnendanna

lltiltjörlegar og sumar jafnvel heimskulegar, eins og t. d. þar

sem þeir slá því við, að ef meira sé flutt af matvöru til iands-

ins, þá leiði það eigi til annars en þess, að ala enn meir upp í

landsmönnum leti og ómennsku! Flestar ákærurnar stóðu þannig

óhaggaðar eptir sem áður.

Stjóruinni þótti varnir félagsins engan veginn fullnægjandi

og tók nú til sinna ráða. Voru öil skjöl hér að lútandi fengin

í hendur nefnd þeirri, er skipuð var 30. marz 1756 og áður er

um getið^. Var henni falið á hendur að rannsaka málið og segja

álit sitt um, hvort ætla mætti að félagið heíði fullnægt verzl-

unarskilmálunum og hvað frekar virtist rétt að gera í þessu

máli.

Nefndin áleit. að félagið 1 ýmsum greinum hefði brotið á

móti verzlunarskilmálunum og bæði flutt illa og ónæga vöru til

landsins. Á árunum 1743, 1746 og 1748—49 hafði það eigi

sent neitt skip til Reykjarfjarðar og 1745 og 46 ekkert skip til

Grindavíkur. Eptir ákvæðum verzlunarskiimálanna lá við þessu

400 dala sekt fyrir hverja höfn. Vöru þá, er sýslumenn við hina

árlegu skoðunargerð sína höfðu álitið svikna eða skemmda og því

sett uiður verð á, höfðu kaupmenn opt eigi að síður selt við

fullu verði og lá við þvi allþung sekt eptir verzlunarskilmálun-

um. Skip félagsins höfðu opt og tíðum sökum hirðuleysis fé-

lagsstjórnarinnar eigi lagt á stað frá Kaupmannahöfn fyrri en á

miðju eða að áliðnu sumri og hafði það orðið mörgum að baga.

Járn það, er sent var til landsins 1745 og 1746, hafði reynzt

bráðónýtt og sömuleiðis brýni þau, er send voru upp 1751.

Timbrið hafði nær því árlega reynst ónýtt og varla nýtandi í

árar og orf, hvað þá heldur til annars, og svo var um ýmsa

aðra vöru t. d. öngla og færi, svo menn opt stóðu uppi ráða-

lausir fyrir þá sök. Ekkert þótti þó nefndinni jafn mikilvægt og

tómlæti félagsins í að byrgja landið að matvöru, þótt því væri

fullkunnugt um hallærið og neyð manna. í>ingvitnin frá 1755

þótti nefndarmönnum stórvægilegt vitni gegn félaginu, þótt fé-

lagsstjórarnir í varnarriti sínu reyndu til að sýna fram á, að ýms
þeirra væru ógild. Álitu nefndarmenn að félagið í þessu efni

ekkert verulegt gæti fært sér til afsökunar. Var það einkum eitt

atriði, er nefndarmenn álitu að framar öllu öðru mundi verða

* Sjá hér að framan bls. 44.
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félaginu til fails, en það var það, að sýslumenn allir á landinu

höfðu 1755 sent sjórninni skrá yfír þá matvöru, er senda

þyrfti á hverja höfn landsins 1756, svo eigi hryndi fleira fóik

niður af hungri. Stjórnin hafði sent félaginu skrár þessar í tæka

tíð, en félagiö hafði ekkert skeytt þeira og farið sínu fram eptir

sem áður, og varð sú raunin á, að sumarið 1756 kom eigi nema

rúmur helmingur kornvöru þeirrar, er krafizt var, á sumar hafnir,

eu á sumar minna. AUs vantaði hár um bil 4000 tunnur upp

á það, er sýslumenn höfðu farið fram á, og þegar betur var að

gætt, reyndist allmikið af því, er upp var sent, óætt. fetta leiddi

til þess, að enn dóu allmargir úr hungri, eins og áður er frá

sagt. Nefndin áleit því, að réttast væri að hefja mál gegn fé-

laginu, og þótti henni sem ekkert mundi mega frelsa það frá

þungum sektum.

Eigi þótti stjórninni þó heppilegt, að fara að tillögum nefnd-

arinnar í þessu efni. Gat það eigi dulizt, að málaþras bæði

mundi taka langan tíma og verða ærið kostnaðarsamt, enda

mundi það máske þar á ofan leiða til þess, að engir vildu verða

til þess framvegis aö taka að sér hina íslenzku verzlun, ef það

yrði heyrum kunnugt, að stjórnin beitti harðneskju 1 þessu til-

felli. Á hinn bóginn þótti stjórninni eigi tiltökumál að láta

Hörmangarafjelagiö lengur reka verzlunina eptir öll þau stórbrot

gegn verzlunarskilmálunum, er þaö hafði gert sig sekt í. Leit-

aöist stjórnin við að finna einhvern meðalveg í þessu máli og

tókst það á endanum, þótt eigi veröi annað sagt, en aö félaginu

væri sýnd óverðskulduð náð og miskun eptir allar þessar at-

hafnir. Stjórnin leggur sem sé til, að svo framarlega sem fé-

lagið góðfúslega vilji afsala sér verzluninni við árslok 1758, þá

skuli öll málsókn látin falla niöur og af náð og miskun skuli

félaginu auk þess gefinn eptir helmingur afgjalds þess, er það

skuldi konungi fyrir síðastliöin 3 ár og sem nemi 24150 dölum,

Var þetta staðfest meö tilskipaninni 16. maj 1757, sem áður er

getið hér að framan^.

Eigi verður annaö sagt, en aö félagið úr því sem komið var

hefði fulla ástæðu til að láta sér þessi úrslit vel líka. pó ræddu

hluthafendur félagsins þetta meö sér og gátu lengi vel eigi orðið

á eitt sáttir. Loks komust þeir þó að þeirri niöurstöðu, að bezt

* Sjá Lovsamling f. Island 3. B. bls, 277 og Norsk Relations- og Re-

solulionsprotokol 1757 No 56.
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mundi að taka tilboðum stjórnarinnar. Sendu þeir henni afsals-

bréf sitt 12. ágúst og kváðust mundu hætta verzluninni við árs-

lok næsta ár. fannig lauk yfirráðum félags þessa, er á fáum

árum hafði tekizt að aíia sér þvílíks haturs hjá landsmönnum,

að lengi mun í minnum haft.

f>að getur enginn efi leikið á því, að Skúli Magnússon var

sá, er mestan og beztan þátt átti í því, að steypa félaginu úr

völdum. Hann þreyttist aldrei að skrifa stjórninni og skýra frá

yfirgangi kaupmanna. Yrði hann þess áskynja aö eitthvað

færi aflaga í verzlunarsökum, annaðhvort að vörur væri illar og

ónógar eða að kaupmenn beittu ofríki gegn fátæklingum og vesal-

mennum, þá var hann þar öðar og hvatti menn til að kæra mál

sitt, eða gerði það sjálfur fyrir þeirra hönd. Hann var stöðugt

á hælunum á kaupmönnum og haföi sí og æ vakandi auga á

gerðum þeirra. Hann sat sig aldrei úr færi að koma lagi á þá,

er þeir gáfu höggstað á sér, og það skeði opt. Hinsvegar má
og óhætt fullyröa, að engum af þeim íslendingum, er [þá voru

uppi, var jafn lagið og honum að fiytja mál sitt með skarpleik

og viturleik við stjórnina.

fegar tilskipunin 16. maj 1757 barst til Islands, fögnuðu

henni allir eins og nærri má geta og þótti nú mörgum sem

allar raunir landsmanna þar með væru á enda. Skúli fagnaði

henni og eigi síður en aðrir, en honum duldist það ekki, að hún

gat eigi verið einhlít til að hefja landsmenn til farsældar og vel-

megunar. Hún var eigi nema lítið skref í þá átt, og svo framar-

lega sem landsmenn nú eigi væru skjótir til aðgerða, mátti

vænta þess, að allt inuan skamms mundi sækja í sama horfið

og áður. Skúla þótti sem nú væri hentugur timi til að fá um-

bætur á verzluninni, og ef menn vildu fá nokkru verulegu fram-

gengt í þá átt, þá yrðu menn að vera samtaka og nota tæki-

færið meðan það byðist. Hann settist niður og samdi langt og

ýtarlegt skjal til stjórnarinnar og lagði henni ráð um, hversu

bezt mætti haga verzluninni svo, að hún kæmi landsmönnum að

verulegum notum og yrði landinu til farsældar.

Hann byrjar skjal sitt með því að bannsyngja félög þau,

er þaugaðtil höfðu rekið hina íslenzku verzlun, og sagöi, að fá-

tækt og vanþekking landsmanna frá upphafi hafi verið hyrning-

arsteinninn undir verzlun þeirra, enda hafi þau framar öllu öðru

gert sér far um að bægja landsmönnum frá öllu því, er til fram-

fara horfði. Hann getur þess, að kaupmenn hafi borið lands-
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mönnum á brýn leti og ómennsku og hafi þeir sagt, að það væri

aðalástæðan til fátæktar landsins. Eigi kveðsfc hann þö geta

fallizt á þessar skoðanir kaupmanna, sízt í því sambandi, er þeir

tilfæri þær. Eigi að síður kveður hann þó nokkuð vera satt í

þessu, því þegar tekið sé tillit til alls þess, er kaupmenn að

nauðsynjalausu vinni fyrir landið, þá geti mönnum varla blandast

hugur um, að landsmenn eigi noti svo vel krapta sína, sem vera

ætti. »Hversvegna eigum vér,« segir hann, »að láta útlenda

kaupmenn eina hafa atvinnu af að reka verzlun á Islandi, hvers-

vegna eigum vér að láta þá mala kornið, baka brauðið, byrla

ölið, brenna brennivínið, spinna tóbakið, smíða mestöll járn- og

málmáhöld, er vér þurfum, spinna og vefa léreptið, snúa

færin, slátra fé voru og salta fisk vorn? Vér höfum sjálfir næga
vinnukrapta til alls þessa, ef vér aðeins viíjum færa oss þá í

nyt. Verzlunin getur aldrei orðið landinu til verulegrar far-

sældar fyrri en landsmönnum sjálfum gefst færi á að taka þátt

í henni«,

Skúli kveðst vel vita, að þegar farið sé fram á, að lands-

menu taki þátt í verzluninni, þá séu þeir mjög margir, og má-
ske allflestir meðal landsmanna sjálfra, er telja öll tormerki á

því sökum fátæktar og örbyrgðar. Hann þykist þó sjá ráð til

þess, að landið i heild sinui megi íatva þátt í verzluninni þrátfc

fyrir alla örbyr^ð og vesöld. Ráðið segir hann sé bæði einfalt

og óbrotið og liggi svo að segja í augum uppi. Allir jarðeig-

endur á landinu iáta eiðsvarna menn virða jarðeignir sínar og

setja þær sem veð fyrir 150,000 dala láni úr bankanum í Kaup-

mannahöfn eða kouungssjóði. Skal svara venjulegri rentu af

láninu, er borgist á vissum ákveðnum gjalddögum. Ágóða þeim,

er á 5 ára fresti feilur af verziuninni, skal að rentum og kostn-

aði frádregnum varið til afborgunar láninu. Sérhver jarðeigandi

skal skrifaður fyrir svo miklum hluta af fé því, er í verzluninni

stendur, og af tekjum þeim, er hún gefur af sér, að það tiltölu-

lega svari jarðagózi því, er hann hefur sett í veð. Á þennan

hátt segir hann að iandið megi sjálft taka þátt í verzluninni.

I hjarta sínu kveðst Skúli hata alla bundna verzlun og álíta

frjálsa verzlun hinn eina rétta veg til sannrar farsældar. p6
kveðst hann átíta, að enn sem komið sé megi frjáls verzlun eigi

þrífast á íslandi, og á þann hátt megi Islendingar eigi taka þátt

í henni, því þeir geti eigi staðizt verzlunarkeppnina. Hann heldur

því fram, að heppilegasfc sé að landið í heild sinni í sambandi
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við danskt félag reki verzlunina og fái einkaleyfi til þess, Hana
gerir ráð fyrir að verzlunarstjörnin sitji í Kaupraannahöfu og að

nokkrir Islendingar eigi sæti í henni.

J>ví næst víkur Skúli máli sínu að kostnaðiuum við verzl-

unina. Segir hann, að allt þangaðtil hafi verið kastað út miklu

meira fé en þörf gerist til að reka verzlun á Islandi. Hann
kveður það hreinan og beinan óþarfa að sigla stöðugt ár eptir

ár á allar 24 hafnir, er hingaðtil hafi verið rekin verzlun á, og

halda þar allsstaðar yfirkaupmann, undirkaupmann, afgreiðslu-

mann, vinnumann, búðardrengi, daglaunamenn og keraldasmiði,

allt frá 6—12 manns á hverri höfn. Stingur haun upp á því,

að eigi sé siglt stöðugt nema á 5 hafnir, er vera skyldi nokkurs

konar aðalliafnir; á hinum höfnunum fiestum skyldi afnema stöð-

uga verzlun og aðeins nota þær sem úthafnir eða selstöðuhafnir,

og leggja þar upp þungavöru, svo sem korn, fisk, salt o. s. frv.

A aðalhöfnunum skyldu apfcur á móti reist stór forðabúr fyrir út-

lenda vöru, svo stöðugt mætti sækja þaðan vörubyrgðir á út-

hafnir, ef þurfa þætti, og skyldi verzlun rekin á aðalhöfnunum

allt árið um kring. Honum þótti hentast að taka þessar hafnir

fyrir aðalhafnir : 1.1 Sunnlendingafjórðungi H ó 1m i n n. A
Vestmannaeyjar skal siglt árlega og halda þar vetrarsetu-

mann. Eyrarbakki og KeHavík skulu vera úthafnir, en verzlun

í Grindavík, Bátsendum og Hafnarfirði skal af numin. 2. í Vest-

firðingafjórðungi Grundarfj örð. Stapi skal vera úthöfn, en

Ólafsvík, Stykkishólm og Búðir skal af nema sem verzlunarsfcaði.

3. í norðurhluta Vestfirðingafjórðungs skal Dýrafjörður vera

aðalhöfn, en PatreksQörður, Bíldudalur ^og ísaQörður skulu til

skiptis notaðar sem úthafnir. 4. I Norðlendingafjórðungi Eyja-

fjörður. Húsavík, Hófsós, Skagaströud og Reykjarfjörður skulu

til skiptis notaðar sem úthafnir. 5. Í Austfirðingafjórðungi

Eeyðarfjörður. Vopnafjörður og Berufjörður skulu til skiptis

vera úthafnir. A öllum þessum 5 aðalhöfnum skulu stöðugt vera

nægar byrgðir af matvöru og annari nanðsynjavöru, og enn fremur

skal sjá 9V0 til, að ýmsir handiðnamenn setjist þar að. Kornið

skal fiutfc til landsins ómalað og landsmönnum veitt tilsögn í að

mala það í vatusmylnum eða á handkvarnir. Lögmenn og sýslu-

menn skulu hver í sínu umdæmi hafa eptirlit með verzlunínni.

Skúli áleit að við þetta fyrirkomulag mætti spara 30,000 dali,

og þótti honum réttast að verja þeim til stofnananna i Reykja-

vík. Eigi þótti honum heppilegt að selja verzlun landsins á
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á leigu eins og áður hafði gert verið, þótt landsmenn sjálfir nú

ættu hlut i máli, því honum þötti sh'kt gefa verzlunarleigjendum

eins og of raikið vald yfir öUum þeim fjölda landsmanna, sem

eigi gætu tekið þátt í verzluninni. Hann vildi aptur á móti

láta konung leggja toll á alla vöru til þess að vinna upp af-

gjaldið. í>ó skýtur hann því í uppástungu þessari á náð kon-

ungs, hvort eigi megi reka hina fyrirhuguðu verzlun afgjalds- og

tolllaust i fyrstu 5 árin.

Að endingu leggur Skúli í skjali sínu öllum íslendingum

rækilega á hjarta, hversu mikið velferðarmál þetta sé fyrir landið

og skorar fastlega á þá, að styðja það af alefli og veita sér

drengilega fylgd til að koma þvi á framfæri^

f>ótt nú ef til vill megi finna galla á þessu verzlunarfrum-

varpi Skúla, og þótt ymsir yrðu til þess að mótmæla því og rífa

það niður, þá er það þó engu að síður í ýmsum greinum mjög

skynsamlegt. í>að var engin furða þótt það kæmi flatt nppá

menn, og eigi sízt stjórnina, því breytingar þær, er það fór fram

á, miðuðu til þess að bylta um frá grunni íslenzkum verzlunar-

háttum og voru þvert ofan í hugmyudir manna á þeim tímum.

En sem dæmi þess, hve framsýnn Skúli í raun og veru var að

því er snerti íslenzka verzlun, má geta þess, að i tilskipuninni

13. júní 1787, er veitti íslendingum takmarkað verzlunarfrelsi,

má finna ýms ákvæði, er bera keim af þessu og öðrum verzlun-

arfrumvörpum Skúla.

Á alþingi þetta sama ár lagði Magnús amtmaður Gíslason

eptir tilmælum Skúla skjal hans fram og skoraði á valdsmenn

alla að ræða þetta mál og koma sér saman um, hvað gera skyldi.

A þinginu var því miður enginn tími aflögum til að ræða málið

og ýmsir af sýslumönnum raáttu eigi dvelja lengiir heimilis- og

eœbættisanna vegna. Kom þeim því saman um að kjósa nokkra

Tnenn af sínum flokki, er þeir treystu bezt til úrræða, og skyldu

þeir fylgj^st að til Reykjavíkur til að ræða málið og úrskurða

fyrir hönd þeirra allra. Voru þessir kosnir: Skúli Magnússon,

Bjarui sýslumaður Halldórsson^, I>orsteinn sýslumaður Magnús-
son, Brynjólfur sýslumaður tíigurðsson, Jón sýslumaður Árnason

(sýslum. í Snæfellsnesaýslu 1754—1777) og Jón sýslumaður

^ Sjá Landkommissionens Dokumenler lit. TT. Fylgiskjal No 16.

' Bjarni mætti eigi sjálfur er tíl kom. en sendi í stað sinn Ólaf

Stephensen.
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Eggertsson (sýslum. í Borgarfjarðarsýslu 1757—1784). Fóru þeir

allir til Viöeyjar og sátu þar frá 4. til 12. september og ræddu
málið. Lauk svo að þeir féllust flestir á uppástungur Skúla,

nema að því er snerti stofnanirnar. f>eim þótti ráðlegast að

sameina þær verzluninni að fullu og öllu, en Skúli vildi aðeins

að þær stæði í sambandi við verzlunina, en hefðu sérstaka stjdrn.

Var þetta iengi ágreiningsefni með þeim, en svo varð að vera

sem Skúli vildi. Fálu nú þeir félagar Skúla málið á hendur og

báðu hann fyrir hönd landsmanna að flytja það við stjdrnina.

Áður Skúli fór utan um haustið skrifaði Magnús amtmaður hon-

um langt bréf, kvaðst að öllu leyti fallast á uppástuugu hans og

treysta honum manna bezt til að flytja málið við stjórnina.

Nokkrum dögum eptir komu sína til Hafnar, sendi Skúli

skjal sitt til Thotts greifa, er um þær mundir var formaður

stjórnarráðsins, og eptirrit af því sendi hann Moltke greifa, er

var íslendindum mjög hlyntur, og ætlaðist til að hann styddi

mál sitt. í nóvemberuaánuði lagði Thott skjalið fram í stjórnar-

ráðinu og átti hver meðlimur fyrir sig að yfirvega málið og segja

álit sitt um. Féllust flestir þeirra á uppástungur Skúla að nokkr-

um smáatriðum undanskildum, og er jafnvel mælt, að konungur

sjálfur persónulega hafi verið málinu hlyntur. p6 drógst málið

til næsta árs, og var það mest Thott að kenna, Hann óttaðist

að þetta mundu þykja allt of snöggar |og fljótráðnar breytingar,

og það mun heldur eigi fjarri sanni, að verzlunarstéttin hin

danska hafi neytt allra bragða til að eyða tillögum Skúla. Skúli

aptur á móti fylgdi málinu svo fast fram er hann mátti og átti

mörgum sinnum tal við Thott, án þess hann þó fengi nokkurt

ákveðið svar. Loks áttu þeir tal saman heilan eptirmiddag hinn

3. janúar og lét þá Thott að endingu uppi álit sitt. Kvaðst

hann að vísu álíta uppástungur Skúla hinn einasta veg til að

koma verzluninni í nokkurn veginn viðunanlegt horf, en sagði

jafnframt með berum orðum, að ómögulegt væri að framkvæma

þær fyrst um sinu, án þess þó að færa nokkrar verulegar ástæður

fyrir sínu máli. Sagði hann að lang bezt mundi verða að selja

hafnirnar á leigu hverja fyrir sig fyrst um sinn og sjá til hversu

gengi; mætti svo á meðan smátt og smátt búa allt í haginn

i'yrir verzlunartilhögun þá, er Skúli færi fram á. Skúli reyndi

á allar lundir að sýna honum fram á, að þetta mætti aldrei

neinu góðu stýra; kvaðst hann fullviss um, að hluthafendur Hör-

mangarafélagsins mundu hafa samtök sín á milli til þess að



koma í veg fyrir, að nokkrir einstaklingar tækju að sér verzlun

á einstökum höfnum landsins. En hvernig sem Skúli færði

ástæður fyrir sínu máli, þá tjáði það ekkert, og sagði Thott

honum loks hreint og beint, að ekki væri umtalsmál að koma
verzluninni fyrir á þann hátt, er hann færi fram á í frumvarpi

sínu. Hinsvegar kvaðst hann fúslega vilja mæla með ýmsum
umbótum á verðlagsskránni og bað Skúla koma fram með til-

lögur um, hversu bezt mætti gera hana svo úr garði, að lands-

menn mættu vel við una, Er auðséð af þessu, að Thott hefur

eigi viljað eða þorað að ráðast í neinar nýjungar í verzlunar-

Sökum, og skildist Skúli við hann bæði hryggur og reiður. Var

það og engin furða, því Skúli þóttist fullviss um, að Thott

manna bezt mundi styðja mál hans, og byggði hann þær vonir

sínar á því, að Thott hafði átt einna mestan þátt í því að tala

máli iðnaðarstofnananna við konung í það mundj er Skúli var

að berjast við að koma þeim á fdt. Vænti hann síðan alls góðs

af Thott í íslenzkum málum, og varð því gramur í geði, er hann

sá hvernig hann tók verzlunarfrumvarpinu.

1 byrjun febrúarmánaðar var raálið tekið fyrir í stjórnar-

ráðinu, og kom Skúli þar fram meö tiUögur sínar viðvíkjandi

verðlagsskránni. pað gat eigi lengur dulizt fyrir honum, að

engin von var til þess að verziunin yrði löguð eptir uppástung-

um hans. Var nú úr því sem komið var eigi annað fyrir hann
að gera, en reyna að sjá . svo til að hún yrði sem léttust og

heppilegust fyrir landið. Um fram allt hafði hann stofnanirnar í

huga, og vildi reyna að koma í veg fyrir að verzlunin yrði þeioi

til hnekkis eins og áður hafði orðið raun á. Til þess fyrst og

fremst að sjá þeim borgið, hvernig sem færi með allt annað, tók

hann saraan nýtt skjal til stjórnarinnar og fór þar fram á,

að stofnununum yrði veitt einkaleyíi til að reka verzlun á Hólm-

inum, og kvaðst jafnvel ekki ófús á fyrir þeirra hönd að taka

að sér verzlunina á Húsavík í tilbót; en Húsavík var einn af

lélegustu verzlunarstöðum á landinu, og mátti því búast við að

enginn vildi taka að sér að reka þar verzlun, nema því aðeins að

önnur betri höfn fylgdi með. í'ótti Skúla því eigi nema eðli-

legt að stofnanirnar, svo framarlega sem þær fengju verzlun á

Hólminura, er var bezti verzlunarstaður landsins, einnig tækju

að sér Húsavík, svo stjóruinni eigi yrðu nein vandræði úr að fá

þá höfn leigða úfc.

[Jndir lok febrúarmánaðar hafði stjórnarráðið rætt málið til
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fullnustu og birti nú kjör sín. Skyldu einstakar hafnir landsins

seldar á leigu til 6 ára, en stofnanirnar skyldu hafa einkaleyfi

til verzlunar á H<11minum og Húsavík^. Hinn 10. maj lét

stjórnin halda hið fyrsta opinbera uppboð á höfnunum, en svo

fór sem Skúla varði, enginn vildi bjóða neitt. Michael kaup-

maður Skibsted bauðst til að stofna félag, er tæki að sér verzl-

unina, og nefndi til kjör þau, er það vildi bjóða. Vildi hann fá

einkaleyfi fyrst um sinn til 10 ára, þó afgjaldslaust fyrstu 5 árin.

Stofnanirnar kvað haun þá vera fúsa til að taka að sér og gera

allt hvað í þeirra valdi stæði til aö koma þeim upp, en enga

breytingu vildu þeir á verðlagsskránni. peim Islendingum, er

vildu og hefðu efni á, væri heimilt að gerast hluthafendur i fé-

laginu. Stjórninni þótti kjör þessi að vísu eigi allskostar góð,

en var þó ekki alveg frá því að ganga að þeim. Hafði Skibsted

fengið loforð ýmsra manna ura aö kaupa hlutabréf í félaginu, en

þó eigi nógu margra. Tók hann nú að semja við stjórnendur

Hörmangarafélagsins, því ýmsir þeirra höfðu látið á sér heyra,

að þeir eigi mundu ófúsir til að taka þátt í hinu fyrirhugaða

félagi, en kosti vildu þeir setja. |>eir heimtuðu hvorki meira né

minna en að þeim Skúla og Magnúsi amtmanni Gíslasyni væri

báðum vikið frá embætti, og kváðust þeir að öðrum kosti eigi

vilja taka neinn þátt í hinni íslenzku verzlun. petta voru kjör,

sem stjórnin á engan hátt þóttist geta gengið að, og jafnvel

Skibsted þótti þau íjarri öllum sanni. Strandaði þannig allt

þetta félagsbrask, og 1 október lét stjórnin til reynslu bjóða hafn-

irnar upp á nýjan leik, en það fór eigi stórum betur en í hið

fyrra skipti, því ekki var boðið nema í sárfáar hafnir^.

Úr þessu gat eigi verið nema um eitt að ræða. Stjóruin hafði

eigi viljað þýðast tillögur landsmanna, og þeir, er vildu verða

til þess að taka að sér hina íslenzku verzlun, settu þvílíka afar-

' Sjá lilskipun 18. apríl 1758. Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 309. Sumir

íslendingar urðu miður glaðir við þessi málalok, því þeir höfðu

vænt þess, að frumvarp Skúla mundi verða ofan á. Jón Grunn-

víkingur orti, er tilskipunin birtist, þessa, vísu:

Heyrið skjaliö, heiðursmenn,

og hverjan ávöxt gefur

allt það Skúli um árin þrenn

yöur sýslað hefur!

(No. 994, 4« í safni Á. M.).

" Sjá Landskommissionens Dokumenter lit. TT. Fylgisskjal No. 18.



kosti, að stjórnin gat á engan hátt gengið að þeim, svo framar-

lega sem hún eigi vildi baka sér ámælis allra íslendinga. |>á

var því það eitt eptir, að konungur tæki að sér verzlunina og

léti reka á sinn kostnað. Var það loks úrskurðað með tilskipun

9. jauúar 1759^

VI.

Hin ísleuzka verzlun var rekin á kostnað konungs frá 1759

til 1763. Á þessu tímabili breyttist margt til batnaðar og náði

landið sér stórum aptur þótt eigi væri tíminn lengri. Var í

ýmsu hliðrað til við landsmeun að því er verzlunina snerti, og

stofnuuunum var leyft að þróast og aukast óáreittum án þess

nokkurt hapt væri lagt á framvöxt þeirra. Tóku þær á þessum

árum stórum framförum og varð ávinningur að mörgum greinura

, þeirra, einkum kíæðagerðinni, sútuninni, færasnúningnum og

brennisteinssuðunni^. Varð eigi annað sagt, en að þær á þessum

árum uppfylltu vonir manna, og leit út fyrir að þær fyllilega

muudu ná tilgangi sínum ef þessu héldi áfram og eigi bæri neitt

óhapp að höndum. Á árunum 1752—1764 höfðu alls notið

atvinnu við þær í skemmri eða leugri tíma 728 manns, og höfðu

allmargir þeirra, er þeir höfðu notið þar tilsagnar, síðar meir

verið sendir út um land til að veita raönnum tilsögn í ullar-

spuna, vefnaði o. fl.

En stofnanirnar áttu nú því miður eigi lengi þessum

dýrðardögum að fagna. Árið 1763 barst sú fregn til íslands,

að ákveðið væri að selja hinu «almenna verzlunarfélagi«
verzlun landsins á leigu. Astæðan til þeirrar ákvörðunar var

einkum sú, að konungur þóttist eigi hreppa svo mikinn ágóða

af verzluninni, sem hann hafði vænt eptir og sem svaraði um-
stangi því og fyrirhöfn, er hún kostaði stjórnina. Hitt mun og

hafa ýtt undir breytinguna, að enn bárust ýmsar umkvartanir

frá landsmönnum til stjórnarinnar, en hún þóttist gera allt hvað

i hennar valdi stóð til að fuUnægja kröfum þeirra, og kvað um-
kvartanir þeirra sprottnar af óþakklæti einu og varð leið á verzl-

unarbraskinu. Skömmu eptir að fregnin um breytinguna barst

til Islands, akrifaði stjórn hins nýja félags stjórnendum stofnan-

' Sjá Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 341.

' Sjá aOw Islands Opkomsti. Fylgisskjal C.
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anna bréf þess efnis, að í ráði væri að sameina stofnanirnar

verzluninni og báðu þá að gefa til kynna álit sitt um þetta mál.

Enn fremur báðu þeir Skúla aö láta í Ijósi álit sitt um, hve

mikið stofnanirnar mættu gefa af sér á ákveðnu tímabili ef þeim

væri vel sinnt. Bréf þetta kom ærið tiatt upp á stjórnendur

stofnananna, og vissu sumir þeirra eigi hvað til bragðs skyldi

taka. J>ó varð sá endir á, að hluthafendurnir gáfu Skúla og

Magnúsi amtmanni Gíslasyni, er báðir fóru utan á þessu hausti,

fullkomið umboð til að semja við verzlunarfélagið fyrir hönd

stofnananna, en fengu þeim þó í hendur til leiðbeiningar skjal

nokkurt, er þeir höfðu tekið saman á alþingi um sumarið.

Skúli var því í alla staði mjög mótfallinn að fá verzlunar-

félaginu stofnanirnar i hendur; bar hann ekkert traust til fé-

lagsins og grunaði það um gæzku. Yms atvik urðu og til þess

að veikja traust hans á félaginu. pannig hafði hann, er hann

kom til Hafnar um haustið, átt tal við einn af stjórnendum

verzlunarfélagsins um hina fyrirhuguðu sameiningu
,

og hafði

spurt hann, hvað félagið ætlaði fyrir sér með stofnanirnar ef

það næði þeim á vald sitt. Hinn svaraði : » Við æthim að

kveykja í þeim og brenna þær upp til kaldra kola«. Svarið var

auðvitað eigi alvarlega meint, en það mun þó hafa snortið Skúla

dþægilega» Hefur honum máske heldur eigi getizt að því, að

kaupmaður tók undir þetta mál, sem lá Skúla svo mjög á

hjarta, með galsa og spaugi. Honum var því engan vegiun um
það gefið að láfca félaginu stofuanirnar eptir.

Skúli krafðist þess fyrst og fremst af félaginu, að svo

framarlega sem hluthafendur sfcofnananna æfctu að ganga að sam-

einingu, þá yrði það að skuldbinda sig til að halda stofnunun-

um á rentu sem 30,000 dala höfuðstól og enn fremur gjalda

hluthafendum 8000 dali fyrir að afsala sér þeim, og skyldi verja

því fé til lúkningar skulda sfcofnananna. Hélt hann því fram,

að stofnanirnar eigi hefðu upprunalega verið settar á fót sem

hreint og beint gróðafyrirtæki, heldur miklu fremur með þvi

marki fyrir augum að leiöbeina landsbúum í ýmsum iðnargrein-

um og þanuig óbeinlinis styðja að velmegun landsins. Félagið

vildi með engu móti ganga að þessum kjörum hans, og var nú

þráttað um þetta allan veturinn og var engu líkara en aö allir

samningar mundu falla niður. Skúli vildi eigi slaka til, en varð

þó á endanum að láta undan, þótt honum væri það þvernauðugfc,

og færir haun til þess ýmsar ásfcæður. Var það fyrst, að hinn
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nýji verzlunarskilmáli eigi tók neitt fram viðvíkjandi vörum þeim,

er stofnanirnar kynnu að þarfnast, og mátti því búast við að

deilurnar uœ þetta atriði mundu rísa af nýju milli stofnananna

og verzlunarfélagsins. Hin önnur ástæðan var sú, að félagið var

1 svo miklu áliti og átti svo mikið undir sér, að engar líkur

voru til þess að andæfendur þess mættu fá máli sínu fram-

gengt, en hitt eigi ólíklegt, að félagið mundi hugsa þeim gott

til gldðarinnar síðar hvað verzlunarviðskipti snerti. J>dtt nú

Skúli allt til þessa hefði sýnt, að hann hvergi hræddist kaup-

menn, þá var það samt engu að síður ægilegt að ganga þegar í

stað í berhögg við voldugt félag og vekja óvild þess, því allir

voru að einhverju leyti upp á verzlunarfélagið komnir, og ætt-

um vér Islendingar manna bezt að geta sett oss það f^^ir sjónir.

Magnús Gíslason lét heldur ekki sitt eptir liggja að hvetja til

sameiningar af öllum kröptum og var hann orðinn bæði þreyttur

og leiður á öUum þeim stympingum og stímabraki, er af stofn-

ununum reis, Hér við bættist enn, að Moltke greifi, sem frá

upphafi hafði verið vinur og verndari stofnananna og átt hafði

mikinn þátt í að greiða þeim veg, réð fastlega til að taka til-

boðum félagsins og taldi það hinn vissasta veg til að efla þær og

auka. Skúla var þrátt fyrir allt þetta enn lengi vel um og ó,

og var sem honum segði hugur um, að sambúðin eigi mundi

verða blessunarrík. Svo virðist sem verzlunarfélginu hafi verið

mjög umhugað um málið, því það lofaði ótilkvatt öllu fögru, svo

sem að leggja tregðulaust fram fé eptir því sem þurfa þætti til

eflingar stofnununum, borga skuldir þeirra o. s. frv. En það

sem að lokum reið baggamuninn var það, að Skúla var tilkynnt

að það væri vilji konungs að samningar kæmust á. Var það

bæði að menn á þeim tímum báru svo mikla lotningu fyrir ein-

valdskonunginum, að nafn hans eitt var nægilegt til hvers sem

var, og svo bættist hér við í þessu tilfelli, að stofnanirnar áttu

mestmegnis rausn konungs tilveru sína að þakka. Skúligafþví

loks samþykki sitt, þótt eigi væri það honum Ijúft, og var samn-

ingurinn fullger í apiíl 1764.

Samningurinn er dagsettur í Kaupmannahöfn 2. apríl og

skrifaði félagsstjórnin undir hann fyrir hönd félagsins, en þeir

Magnús amtmaður og Skúli fyrir hönd hinna íslenzku hluthaf-

enda. Aðalinntak hans er sem hér greinir : »1. gr. Stofnan-

irnar með öUum réttindum, er þeim fylgja, skulu sameiuaðar

verzlunarfélaginu, og skal samningur þessi gilda fyrir allan þann
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tíma, er verzlunarskilmálinn 15. ág. 1763 heímilar fólaginu

einkaleyfi til verzlunar á íslandi. Skulu stofnaniruar svara 50

hlutabréfum í félaginu, er hvert jafngildi 500 dölum. Enn

fremur skuldbindur félagið sig til að borga 5000 dali af skuld

stofnananna og sjá svo til að afurðir þær, er stofnanirnar eiga

fyrirliggjandi í Kaupmannahöfn eða á íslandi, verði seldar við

svo háu verði, sem unnt er, og að andvirðið gangi til að borga

það, er eptir stendur af skuld stofnananna. 2. gr. Stofnanirnar

skulu við 'skipakomu til íslands á yfirstandandi ári seldar í

hendur þeim mönnum, er félagið tilnefnir, og skyldi nokkurs

verða saknað af áhöldum þeim, er skoðunar- og virðingargerðin

frá síðastliðnu ári telur til, þá skal félaginu bætt það eptir

nefndri virðingargerð, Duggurnar með öllum reiða og áhöldum

skulu seldar af hendi þegar í stað hér í borginni. . 3. gr. Verzl-

unarfélagið skuldbindur sig til eigi aðeins að viðhalda stofnun-

unum, heldur og að auka þær og efla til sameiginlegs hagnaðar.

Til að veita stofnununum forstöðu skulu auk bókfærslumanns

skipaðir 2 menn, nefnilega kaupmaður sá, er vezlun rekur á

Hólminum, og annar vel til fallinn maður, er á sér bústað á

Suðurlandi. Félagsstjórnin skipar þessa menn, og skulu þeir í

öllu vera henni hlýðnir og auðsveipir og stauda reikningsskap

sinnar ráðsmennsku fyrir henni. 4. gr. Að svo miklu leyti sem

unnt er skulu landsmenn njófca atvinnu við stofnanirnar og

verzlunina. 5. gr. Agóði sá, er falla kann af hlutabréfum stofn-

ananna, skal talinn hluthafendum út í Reykjavík í reiðu pen-

ingum árið eptir, að hann hefur fallið. 6. gr. Að þeim 20 árum

liðnum, er verzlunarskilmálinn heimilar félaginu einkarétt til

verzlunar á íslandi» skal félaginu og hluthafendum stofnananna

gefinn kostur á að semja með sér af nýju, ef slíkt kynni að

þykja æskilegt. Fari svo, að stofnanirnar að þeim tíma liðuum

eigi séu í jafn góðu standi og nú, þá skal félagið bæta það að

fullu, en skyldu þær aptur á móti vera í betra standi, þá skulu

hluthafendur endurgjalda félaginu umbæturnar*^.

f>að er engum efa bnndið, að Skúla hefur fallið það mjög

þungt að þurfa að láta undan í þessu efni og má marka það

bæði af binum mikla drælti, er varð á málinu, og eins af orð-

um Skúla siðar meir. En þótt hann nú á endanum neyddist til

' Sjá FoTitoppidan : Samlinger iil et E.andeh'Magazin for laland. II.

B. Kmh. 1788. Bls. 87—90.
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at láta uadan, verður þó eigi annað sagt en að honum hafi

orðið töluvert ágengt, og má dhætt fullyrða, að samningurinn

aldrei hefði orðið svo aðgengilegur ef Skúli hefði eigi verið í

ráðum með og fengið skotið inn í hann ýmsum ákvæðum, er

félagið tæplega af fúsum vilja hefur samþykkt. Til dæmis ber

4. gr. samningsins, er veitir íslendingum forgangsrétt að atvinnu

við stofnanirnar og verzlanina, það með sér, að hún er frá

Skúla kpmin, því þetta hafði verið hans innilegasta ósk í langan

aldur. 3. gr., er tekur það fram sem eina af aðalskyldum fé-

lagsins að auka stofnanirnar og efla, og 6. gr., er skuldbindur

félagið til að skila stofnununum af sér að 20 árum liðnum í

jafn góðu standi, voru einnig bönd af Skúla toga spuunin til

tryggingar fyrir meðferö félagsins á stofnununum, og kom það

fram síðar, að þau voru eigi óþörf. Enn var ein mikilvæg

ákvörðun, er Skúli fékk framgengt, en hún var sú, að félags-

atjórarnir skipuðu hanu sem aðalstjórnanda stofnananna, og má
nærri geta, að þeir eigi hafa gert það með Ijúfu geði. pannig

fékk hann því avo fyrir komið, að hann enn sem fyrr hafði hönd

í bagga með stofnununum, þótt eigi væri hann lengur ein-

valdur.

Ymisleg atvik, er nú báru að höndum, virtust svo sem

benda til þess, að félagaskapuvinn mundi eigi verða happasæll,

og urðu raargir til að áh'ta þau sem nokkurs konar óheiilafyrir-

boða. Nóttina raiUi 26. og 27. marz 1764 kora upp eldur í

verksmiðjuhúsunum í Reykjavík og brunnu 3 þeirra til kaldra

kola með öllu, sem í þeim var, að fólkinu fráskildu. TJrðu menn
eldsins fyrst varir um miðnættisbilið. Var reynt til á allar lundir

að slökkva eldinn, en bæði var það, að áhöld voru því nær engin

til þess, og svo hitt, að stormur var á. Æstist eldurinn svo, að

húsin voru brunnin til grunna kl. hálf 2. |>egar menn sáu, að

engin von var til þess að frelsa þau hús, er eldurinn var í, létu

menn sér nægja með að reyna til af fremsta megni að sjá hin-

um borgið, og tókst það. Eigi vissu menn hvernig eldurinn

hafði komið upp, en getið var þess til, að kviknað hefði í af

skari, er hefði verið kastað ógætilega frá sér af einhverjum meðal

vinnufólksins. Skaðinn á húsum og áhöldum var metinn á 2200
dali, á klæðavöru, færum, uU o. fl. á 1075 dali og á fötum og

dóti vinnufólksins á 431 dal. fegar eptir brunann var aptur

tekið til vinnu svo fljótt sem auðið var og vefir settir upp í

Viðey, á Elliðavatni og Leirá, og von bráðar var aptur á ný
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tekið til húsabyggingar. Til allrar hamingju fyrir hluthafendur

stofnananna var, eins og nærri má geta, fregnin um brunann

eigi komin til Kaupmannahafnar, er samningurinn var ger, því

að öðrum kosti mundu þeir fráleitt hafa komizt að svo góðum

kjörum. f>ó varð nokkurt sundurþykki út úr þessu milli Skúla

og félagstjórnarinnar, því félagsstjörnin krafðist þess af hluthaf-

endum stofnananna að þeir bættu skaðann, en Skúli stóð fast

á því, að félagið ætti að standast hann að jöfnu, því samning-

urinn gilti frá 1. jauúar 1764, eins og skýrt væri tekið fram.

Svo virðist sem Skúli hafi haft miður rétt fyrir sér í þessu, því

það er greiuilega tekið fram i samningnum, að hluthafendur

skuli bæta að fullu öll áföU, er stofnanirnar kynnu að hafa

hreppt frá því síðasta skoðunargerð var haldin og til þess þær

væru seldar fulltrúum félagsins í hendur við skipakomu 1764.

Hinsvegar er mér eigi kunnugt um, hvernig deilu þessari lauk.

Arið 1760 hafði fjársýki borizt til landsins með erlendum

hrútum er ætlaðir voru til kynbóta, og breiddist hún smám-

saman út um Skaptafells-, Eangárvalla-, Arnes- og Borgarfjarð-

arsýslur og gerði hin mestu spellvirki. Skúli lét þó eigi hug-

fallast þrátt fyrir þetta, holdur sendi menn í lestaferðir um
Norður- og Austurland til uUarkaupa. Varð þetta eins og nærri

má geta ærið kostuaðarsamt, en Skúla þótti sem um fram allt

yrði að halda ullariðnaðinum áfram, svo fólk það, er við stofn-

anirnar var, eigi yrði atvinnulaust f miðjum kliðum, og það því

síður, sem heldur var hart i ári um þessar mundir. En þótt

mönnum hefði fundizt nóg um, hve sýkin geysaði á undanförn-

um árum, þá var það sem ekkert í samanburði við árið 1764 og

næst eptirfarandi ár. Bættist hér við enn fremur Heklugos, svo

nú var því nær hvergi ull að fá um allt land, þótt geypiverð

væri í boði. Skúli greip þá til þess eina úrræðis, er eptir var^

þótt vandræðaúrræði væri, en það var að kaupa ull frá Dan-

mörku svo iðnaðurinn eigi með öllu legðist niður. Hvernig fé-

laginu muni hafa geðjast að þessu tiltæki hans, má geta nærri,

enda kom það og von bráðar í Ijós. Árið 1766 sendi Skúli eina

af duggunum til Hafnar eptir ull, en skömmu eptir komu hennar

þangað, tók félagstjórnin hana steinþegjandi, lagði upp og lét

höggva níður. Svo fór um sjóferð þá,

Eigi leið á löngu áður tók að slettast upp á vináttuna

miUi félagsstjórnarinnar og hinna íslenzku hluthafenda, enda

lét Skúli eigi hjá líða að hreyta ónotum í félagsstjórana, hvenær
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sem tækifæri bauðst. Var það meðal annars eitt ágreiningsefnið,

að félagið eigi galt nema 3000 dali af þeim 5000, er samningur-

inn getur nm, upp í skuld stofnananna. En brátt bar þeim

annað meira á milli, og harðnaði rimmau dag frá degi. Áðal-

ágreiningsefnið var það, er hér segir. A aðalfundi verzlunar-

félagsins i Kaupmannahöfn hinn 10. apr. 1765 var samþykkt að

skjóta til 100 dölum á hvert hlutabréf í félaginu til þess að auka

og efla verzlunina. pessa 100 dali skyldu hluthafendur félags-

ins gjalda í tvennu lagi, 11. júní og 11. dec. sama ár. |>eir

Magnús amtmaður Gíslason og Pingel etazráð, er fyrr hafði veriö

amtmaður^ og átti hlut í stofminunum, voru í Kaupmannahöfn

er þetta gerðist og samþykktu fjárframlagið fyrir hönd hinna ís-

lenzku hluthafenda. Skyldu þeir allir í sameiningu skjöta til

5000 dölum og var það allmikið fé. J>egar fregnin um þessa

fundarályktun barst til íslands, varð Skúli óður og uppvægur og

þótti sem þetta fyrirkomulag væri þvert ofan í alla samninga,

Týgjaði hann sig þegar til og fór utan til þess að reyna að telja

félagsstjórnina af þessu. En eins og nærri má geta varð lítið

úr samkomulagi og sat félagsstjórnin fast við sinn keip. Skúli

aptur á móti neitaði algerlega fyrir hönd samfélaga sinna að

svara þessu 5000 dala tillagi, en félagsstjórnin lét þá tii að

storka honum selja við uppboð 70 sk^ af íslenzkri uU, er fé-

lagið átti fyrirliggjandi í Kaupmannahöfn. Má geta því nærri

að Skúla hefur tekið þetta sárt, er svo var mikill ullarskortur á

íslandi, að vænta mátti að ullariðnaðurinn þá og þegar legðist

niður. Tók nú Skúla að gruna margt um fyrirætlanir félagsins,

er hann sá þessar tiltektir, og varð haun ærið hugsjúkur um
framtíð stofnananna.

Nú leið og beið, félagsstjórnin vonaði stöðugt eptir tillaginu-

frá hinum íslenzku hluthafendum, en engir peningar komu. Fé-

lagið sá sér þvi að lokum eigi annað fært en að hefja málsókn

gegn Skúla og samfélögum hans, og fengu þeir 17. apríl 1767

skipaða fjögurra manna nefnd til að dæma málið. Var nefnd

þessari falið á hendur að úrskurða: 1. Hvort hinum íslenzku

hluthafendum eigi beri innan ákveðins tíma að gjalda áðurnefnt

100 dala ofanálag á hvert hlutabréf, ásamt áföllnum rentum, og

svo framarlega sem þeir eigi geri það, hvort þeir þá eigi skuli

' Pingel var vikið frá fyrir ódngnaðar sakir 1752.

6
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hafa fyrirgert hlutabréfum sínum að fullu og öllu og verzlunar-

félagiö hafa fuUkornið ráð yfir þeim; 2. Að hve miklu leyti mót-

bárur og klaganir hinna íslenzku hluthafenda skuli teknar tii

greina.

Nefndin tók nú til starfa og íhugaði málið vel og vandlega.

Skúli sat stöðugt í Kaupmannahöfn og færði hann fram varnir

fyrir sig og samfélaga sína og þvældi málið. I fyrsta lagi tók

nefndin til íhugunar, að hve miklu leyti fundarályktunin frá 10.

apríl 1765 mætti alítast bindandi fyrir meðlimi félagsins. Komst
hún að þeirri niðurstöðu í þessu atriði, að samkvæmt 1. gr.

verzlunarskilmálans frá 1747 væru félög þau, er hluthafendur

hinnar íslenzku verzlunar mynduöu sín á milli, jath löggild og

hefði kouungur sjálfur veitt þeim staðfestingu sína, og að þess

vegna allar fundarályktanir þeirra skuldbindi meðlimina til hlýðni.

Kveða þeir fundarbók félagsins sýna það og sanna, að ákvörð-

unin um ofanálagið sé samþykkt á löglegan hátt. J>etta féllst

Skúli orðalaust á, en uú kom hann með vífilengjur sínar. Kvað

hann hluthafendur stofnauanna á engan hátt skylda til að hlýðn-

ast fundarályktunum verzluuarfélagsins af þeirri einföldu ástæðu,

að þeir alls eigi væru hluthafendur í verzluuarfélaginu eða raeð-

limir þess, og hefðu þeir engin hlutabréf fengið enn sem komið

væri. Eigi hefðu þeir heldur selt eða afhent verzlunarfélaginu

stofnanirnar fyrir fullt og allt, því 1 samningnum frá 1764 væri

það skýrt tekið fram, að félagið skyldi að 20 árum liðnum skila

stofnununum aptur af sér í jaín góðu standi. Stofnanirnar hefðu

aðeins verið skoðaðar sem 50 hlutabréfa ígildi, og hinn árlega

ágóða af 50 hlutabréfum, er félagið hefði skuldbundið sig til að

gjalda hluthafendum stofnananna, bæri að álíta sem nokkurs

konar endurgjald, er kæmi í stað ágóða þess, er árlega hefði

kunnað að falla af stofnununum.

fessar mótbárur Skúla þóttist nefndin eigi geta tekið til

greina. Hlutabréfin höfðu lengi legið og láu enn frammi á skrif-

stofu félagsins, og var það hluthatendum sjálfum að kenua að

þeir eigi höfðu fengið þau. Viðvíkjandi því, hvort Skúli og sam-

félagar hans mættu skoðast sem meðlimir verzluuarfélagsins eða

eigi, þóttist félagið hafa órækar sannanir í höndum. Skúli og

félagar hans vöruðu sig eigi á því, að félaginu hafði borizt í

hendur eptirrit af hlutabréfi, er þeir böfðu gefið út á alþingi

1765, og sem skýrt tekur það fram, að handhafi þess eigi hlut í
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verzlunarfélaginu, eignum þess og áhöldum^ Enn
fremur höfðu þeir skipt hinum umgetnu hlutabréfum miUi sín

innbyrðis. Nefndin kvaðst því verða að skoða þá sem rétta hlut-

hafendur í verzlunarfélaginu þrátt fyrir mótbárur þeirra, og sem
hluthafendur beri þeim að sætta sig við fundarályktanir félags-

ins og að öllu leyti bera skyldur og byrðar til jafns við aðra með-

limi þess. Enn fremur þótti nefndinni sem hinir íslenzku hlut-

hafendur eigi nú gætu neitað að gjalda tiUagið, því Pingel hefði

fyrir þeirra hönd skrifað undir fundarbókina þegar fjárframlaga-

tiUagan var samþykkt og þannig skuldbundið þá til þess. Ofan

á allt þetta hafði Pintrel enn fremur skrifað félaginu 6. maj og

3. december 1765 og 26. marz 1766 og í öllum þessum bréfum

viðurkennt fundarályktunina sem bindandi og beðið um gjald-

frest fyrir hönd hinna íslenzku hluthafenda. fessu svaraði Skúli

þannig, að Pingel enga heimild eða umboð hefði haft frá hinum

íalenzku hluthafendum og væru því allar gerðir hans í þessu efni

ógildar og alls eigi bindandi fyrir þá. Nefndin aptur á móti

þóttist máli sínu til sönnunar hafa í höndum bréf frá Magnúsi

amtmanni Gíslasyni til Pingel dags. 25. sept. 1765, og þakkar

Magnús í því bréfi Pingel innilega fyrir allt umstang hans í

þessu máli, lofar fyrir sitt leyti að gjalda ofanálagið og afsakar

Hlutabréfið er undirskrifað af Skúla, Jóni Skúlasyni, þorsteini sýslu-

manni Magnússyni og Brynjólfi sýslumanni Sigurðssyni og hljóðar

þannig: »Vér undirritaðir stjórnendur hins islenzka hlutafélags

viðurkennum hér með, að N. N. eða hver sá, er með réttu er

handhafi þessa bréfs, sé eigandi að einum hluta. sem eptir samn-

ingi við hið konunglega almenna verzlunarfélag frá 2. apr. 1764

gildir frá 1. jan. 1764 til ársloka 1783 og nemur 200 dölum.

því ber hér með að álíta N. N. sem réttan og löglegan hlut-

hafa í nefndu félagi, og er hann að réttu lagi meðeigandi að öll-

um eignum og áhöldum nefnds hlutafélags og verzhmarfélags, hvar

sem eru og hverjar sem eru eða kunna að veröa, sem og að rétt-

indum þeim. er gefin hafa verið nefndu hlutafélagi og verzlunar-

félagi, og að ágóöa þeim, er af réttindum þessum kann að leiða,

allt eptir því sem nánar getur um í verzlunarskilmálanum og bréf-

um hlutafélagsins. Svo framarlega sem hlutabréf þetta er selt eða

fengið öðrum í hendur til fuUrar eignar, eða gengur í arf eða

fellur einhverjum í hendur á annan og löglegan hátt, þá skal til-

kynna þaö bókfærslumanni hlutafélagsins, er innfærir þetta ásamt

nafni kaupanda i bók þá, er til þess er ætluð*. (Sjá Pontoppidan:

Samhnger til et Handels-Magazin for Island. II. B. BIs. 90—91).
6*
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drátt saoifélaga sinna. Pingel hafði hér að auk með berum orð-

um í ofannefndum brefum sínum kallað sig umboðsmann hinna

íslenzku hluthafenda. Nefndin þóttist því af öllu þessu fullviss

um, að Pingel hefði haft umboð þeirra. En þótt hann nú

ekkert umboð hefði haft í höndum, þá kæmi það alveg í sama

stað niður, því það, að hluthafendur eigi hefðu mætt eða látið

mæta fyrir sig, gæti eigi undanþegið þá frá að hlýðnast fundar-

samþykktinni.

J>egar hér var komið málinu tjáði Skúla eigi lengur að

koma fram með mótbárur. J>að var auðsætt af öllu að úrskurður

nefndarinnar mundi falla félaginu í vil. Skúli tók þá þaö ráð

að stefna félaginu aptur á móti fyrir atfarir þess við stofnan-

irnar og hugðist hann þannig mundu ná sér niðri á því. Fór

hann fram á, að félaginu væri gert að skyldu að gjalda við-

stöðuíaust þá 2000 dali, er eptir stæðu af skuldalúkningarupp-

hæðinni, með áföllnum rentum frá dagsetningu samuingsins.

Enn fremur fór hann fram á, að félagið greiddi hluthafendum

ágóðann af hinum 50 hlutabréfum þeirra fyrir árin 1764—1767

með 28 dölum á hvert hlutabréf árlega, ogyrði þá upphæðin alls

5600 dalir. Loks krefst hann þess að samningurinn frá 1764

sé dæmdur ógildur og upphafinn, að félaginu sé gert að skyldu

að koma stofnununum í samt lag aptur og gjalda fólki því, er

rekið hafði verið burt frá stofnununum, fullt kaup fyrir allan

tímann og bæta 100 dölum fyrir hvern þann mann, er eigi væri

hægt að fá aptur til stofnananna af hinu gamla vinnufólki.

Dómur nefndarinnar var upp kveðinn 20. apr. 1768 og var

eins og vænta mátti Skúla mótdrægur. Andstefna Skúla var

eigi tekin til greina og kvað nefndin það nýtt mál, er yrði að

taka fyrir eitt sér. Aptur á móti dæmdi hún Skúla og Pingel

sem umboðsmenn hinna íslenzku hluthafenda til að greiða nefnt

tillag, er uam 5000 dölum, innan 6 vikna frá birtingu dómsins.

Enn fremur skyldu þeir gjalda áfallna rentu fyrir hvern liðinn

gjalddaga, b^/o; þó skyldi hér frá dragast ágóði sá, er útbýtt

var af hlutabréfunum 11. júní 1765, sem nam 18 dölum á hvern

hluta, og enn fremur sá ágóði, er kynni að hafa fallið af hluta-

bréfunum 11. dec. sama ár. Séu ofannefndir 5000 dalir eigi

goldnir innan hins ákveðna tíma, skal vezlunarfélaginu heimilt

að selja hin íslezku hlutabréf við opinbert uppboð til lúkningar

skuldinni. Skúli var gramur yfir þessum málalokum og skaut
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málinu til liæztaréttar, en úrskurður nefndarinnar var þar stað-

festur 14. marz árið eptir.^

Hinn 20. apr. 1770 var seldur helmingurinn af hlutabréf-

um hinna íslenzku hluthafenda í samkunduhúsi kaupmanna í

Höfn. Höföu félagsstjórarnir ráðið með sér að láta bjóða í bréfin

fyrir hönd félagsins, svo framarlega sem þau eigi næðu vissu til-

teknu verði. Skúli var við staddur, er uppboðið fór fram, og er

búið var að birta skilmálana, stóð hann fram og lagði baun fyrir

söluna í nafni sínu og samfélaga sinna. f>annig barðist hann

svo að segja fram í rauðan dauðann fyrir máli sínu og

gaf mönnum til kynna, að hann álíti sér og löndum sínum

misboðið. Auðvitað var bann hans eigi tekið til greina. Uldall

hæztaréttarmálafærslumaður, er mætti fyrir félagsins hönd, krafð-

ist þess að dómnum væri fuUnægt, og var svo gert. M þeim

25 hlutabréfum, er boðin voru upp, keypti félagið 16, en hin 9

keyptu einstakir mann. En nú fór svo, að þessi 25 hlutabréf

seldust fyrir hærri upphæð en sem svaraði skuldinni með áföUn-

um rentum, svo félagsstjórnin varð ásátt um, að hluthafendum

skyldi skilað aptur 3 þeirra. Voru þannig seld 22 hlutabréf

alls og var málinu þar með lokið.'^

pessi úrslit málsins leiddu til þess, að flestir Islendingar, er

áttu hér hlut að máli, misstu kjarkinn og treystust eigi lengur

að standa í iUdeilum út af stofnununum. Varð Magnús amt-

maður Gíslason, er verið hafði einn af aðalmáttarstólpum stofn-

ananna allt frá upphafi, fyrstur til að selja megnið af hlutabréf-

um síuum, og eptir honum komu lögmennirnir báðir. Báru þeir

því við, að þeir hvorki hefðu tíma né efni til að stauda ár frá

ári í öllum þeim róstum, er af stofnununum risu, og eigi mættu
þeir heldur lengur við því ýmsra orsaka vegna að standa í ill-

deilura við verzlunarfélagið. Ýmsir meðal sýslumanna fylltu fiokk

þeirra, og er alþýðumeun þeir, er hlut áttu í stofnuuunum, sáu

hvert ráð leiðtogar þeirra, embættismennirnir, tóku, hugðu þeir

að hér raundi búa eitthvað íllt undir, og gerðu slíkt hið sama,

að þeir losuðu sig við hlutabréfin hið bráðasta. Voru að síðustu

fáir eptir aðrir en Skúli, en hann viidi engan bilbug láta finna á

sér og átti enn allmörg hlutabréf. pannig voru þá stofnanirnir

mikið til koranar í hendur hinna dönsku kaupmanna.

* Pontoppidan: Handels-Magazin. II. bls. 92—102.
' Pontoppidan: Handels-Magazin. 11. bls, 103—104.
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Eins og ráða má bæði af máli þessu og ýmsum öðrum at-

vikum, var samlyndið allt annað en gott milli Skúla og félags-

stjórnarinnar, enda var eigi annars að vænta. Félagið lét sér auð-

vitað aðeins annt um stofnanirnar að svo miklu leyti, sem vænta

mátti að þær yrðu því til hagnaðar. Meðlirair félagsins voru

allir kaupmenn og má eigi saka þá um, þótt þeir vildu græða

á stofnununum að svo miklu leyti sem unnt væri, og engir þeirra

voru íslendingar, svo þess var tæplega að vænta, að þeir vildu

leggja mikið í sölurnar fyrir Island, sem þeir eigi gátu litið

neinum sérlegum ástaraugum á. Er því félaginu alls eigi lá-

andi, þótt það eigi tæki öllum aðgerðum Skúla með þögn og

þolinmæöi, því hann hleypti opt stofnununum í stórkostnað, án

þess nokkurt útlit væri fyrir að þær mundu gefa af sér ríflegri

ágóða en áður. petta kora til af því, að Skúli hafði stöðugt þá

hugmynd fyrir augum að stofnanirnar ættu fyrst og fremst að

vera nokkurs konar iðnaðarskóli fyrir landið, en eigi gróða-

fyrirtæki. Hefði nú félagið tekið í strenginn með hógværð og

skynsemi, tekið ráðin af Skúla og komið stofnununum í það

horf, að líkindi mætti þykja að þær borguðu sig, en þó um leið

gert sér far um að frarakvæma uppfræðsluhugmyndina, þá hefði

eigi mátt gefa því sök á neinu. En það kom brátt í Ijós, að

tilgangur félagsins með stofnanirnar var allur annar.

Árið 1767 sendi verzlunarfélagið Ara nokkurn Guðmunds-

son^ til íslands. Átti hann að vera kaupmaður á Hólminum og

jafnframt sitja í stjórn stofnananna. Eigi vita menn hverjar

skipanir hann færði með sér frá félagsstjórninni, en víst er um
það, að hann gerðist brátt ráðríkur mjög og vildi einn öUu

stjórna. Hélzt honum það uppi lengi vel, því Skúli var utan í

málum sínum á þessum árum. Hið fyrsta tiltæki Ara eptir að

hann var kominn til landsins var það, að hann rak megnið af

vinnufólki stofnananna burtu. Alls vísaði hann burt 53 manns.

Hafði megnið af fólki þessu baft atvinnu við stofnaniruar frá

fyrstu byrjun og kunni lítt til annarar vinnu. Sat það því uppi

atvinnulaust og átti við mestu fátækt og harðrétti að búa. Að
lokum voru eigi nema 26 manns eptir við stofnanirnar og höfðu

þeir þó eigi atvinnu nema ööru hverju, og viðurværi höfðu þeir

* Ari Guðmundsson herráð ól mestan aldur sinn erlendis. Kanaði

hann sig Arv Gudmundsen, eu eptirnafn hans sést þó opt skrifað

bæði Gudmandsen og Gudmansen.
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hið versta. Laun þeirra voru stórum lækkuð, þeir fengu ekkert

skinn til skóleðurs, ekkert vaðmál til rúmfata, enga sýruWöndu

til drykkjar og ekkert Ijós, svo hætta varð allri vinnu er rökkva

tók. Gengu nú aðeins 4 vefir, en með því Ari eigi hafði sett

til þeirra nema 6 spunamenn, urðu vefararnir opt og tíðum að

hætta vinnunni, því hinir höfðu eigi við. Gekk allt í hinu mesta

ólagi, og fólk það, er eptir var, varð tómlátt og hirðulaust, því

enginn hafði eptirlit með því. Á vetrarvertíðinni réðu nokkrir

þeirra sig í skiprúm, en þegar til kom tók Ari hlut þeirra.

J>egar Skúli heyrði hverju fram fór, varð hann æfur mjög.

Einkum þótti honum hart hvernig farið var með vinnufólkið, en

hann mátti enga bót á þessu ráða, því hann hélt stöðugt kyrru

fyrir í Kaupmannahöfn til að halda uppi vörn fyrir sig og sam-

félaga sína í hlutabréfamálinu. Andstefna Skúla í málinu ber

það með sér, að honum hefur verið þungt niðri fyrir. Krafðist

hann þar, eins og áður er getið, að vinnufólkið væri tekið aptur

og félagið skyldað til að skila af sér stofnununum. Hann fékk

þó engu ágengt í þessu efui, og jafn lítinn árangur báru um-

vandanir hans við félagsstjórnina. Hún var staðráðin í að

halda sínu fram, en þó þótti henni sem ekkert verulegt yrði að

gert meðan Skúli heföi nokkur ráð. Nú vildi svo vel til fyrir

henni, að henni gafst hin bezta ástæða til að bola Skúla úr

stjórninni, en ástæðan var hinar tíðu og löngu dvalir hans er-

lendis. Var honum nú gefið til kynna að honum væri vikið frá

stjórn stofnananna vegna þess, að hann með þessu háttalagi

sínu eigi gæti haft það eptirlit með þeim, er þyrfti. Eptir samn-

ingnum frá 1764 hafði félagsstjórnin fullt vald til að víkja hon-

um frá nær henni þóknaðist, og varð Skúli að taka því öllu með

þögn og þolinmæði.

|>ótt sökin hér í fljótu bragði virðist liggja hjá félaginu, þá

niá þó vel virða því þetta tiltæki til vorkunar, er nánar er á

málið litið. Einræði Skúla var alla tíð við brugðið og fékk fé-

lagið að kenna á því í ýmsu. J>að bar varla við að Skúli samþykkt-

iat neitt það, er félagið gerði, en heimtaði af félagsstjórninni að

hún orðalaust gerði sig ánægða með allar hans tiltektir, og færi

svo að hún eigi gerði það, hljóp hann upp á nef sér og úthúð-

aði henni á allar lundir og gerði henni allt til bölvunar. pannig

skrifaði hann einu sinni í bræði sinni félagsstjórninni, er ráðgert

var að fá nýjan mann til að veita ullariðnaðinum forstöðu, hér

um bil á þessa leið: »Verksmiðjunum hefar hingað til vegnað
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bezt þegar komizt befur orðið hjá því að taka útlenda asna til

að veita þeim forstöðu, og hafa þeir aldrei orðið landinu til

annars en bölvunar«.^ Má eigi saka félagsstjórnina um, þött

henni mislíkuðu slík ummæli.

Eptir að búið var að bola Skúla frá stjórn stofnananna,

hatði Ari fuUkomlega frjálsar hendur og gafst honum nú enn

betra tækifæri til að halda fram hinum upptekna hætti sínura.

J>að sem hingaðtil hafði gert verið, nefnilega að vísa burt nokkru

af fólkinu, minnka verksvið stofnananna og spara til við þær í

ýmsum greinum, mátti allt verja frá sjónarmiði félagsins. En
félagið lét sér eigi eingöngu nægja með þetta, heldur tók til

j'msra annara bragða, og bar framferði Ara þess Ijósan vott, hver

tilgangur félagsstjórnarinnar í raun og veru var, því í öllum

sínum gerðum fylgdi Ari skipunum hennar. Tilgangur félags-

stjóranna var sá, að koma stofnununum smátt og smátt
á knén og vekja mistraust manna til þeirra, svo þeir

að lokum mættu upphefja þær að fullu og öllu án þess

alþýða raanna andæfði því. Beittu þeir ýmsum klækjum

til að fá ásetningi sínum framgengt. Ari gaf eigl nema hálf-

virði fyrir ullina, en hækkaði aptur á móti verð á öllum afurð-

um stofnananna. f>að var alsiða, að fólk í grennd við Reykja-

vík léti stofnanirnar lita ull sína, band eða vaðmál, og höfðu

menn áður fyr meir goldið 14—18 skildinga á pundið, og þótti

fullborgað, en Ara þóknaðist að setja það upp í 24 skildinga.

Einhverju sinni tók Ari sig til og fór utan með 400 stranga af

klæði, og var það bæði ólitað, óþæft og ópressað og i alla staði

smánarlega úr garði gerfc. Hafði hann klæðið frammi til sýnis

og sölu í Kaupmannaköfn, en fáum þótti slægur i því og fengu

stofnanimar íUt orð á sig fyrir þessi vinnubrögð. Enn fremur

hylltist Ari til að hafa klæði þau og vaðmál, er send voru út

um land til sölu, ullarslæm, illa unnin, hálfþæfð, gisin og mikils

til of mjó. Kvörtuðu menn sáran undan þessu við kaupmenn,

en þeir svöruðu allir á einn veg: »í>etta er íslenzkur iðnaður,

þarna getið þið séð!« Tókst félaginu þannig smátt og smátt að

gera iðnaðarstofnanirnar óvinsælar meðal almennings.^

Hvað félagiö ætlaði fyrir sér^með þessu háttalagi, va^ þannig

auðsætt. Hversvegna félagið vildi afnema stofnanirnar, kann

^ Sjá No. 116 fol. á landsbókasafninu.

* Sjá LandkoTnmissionens Dokumenter lit. M 1—2 og lit, TT.
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í fljótu bragði að virðast torskilið, en þó má finna ástæðu til

þess, þegar nánar er á málið litið. Eptir því sem útlit var til

mátti ætla, að stofnanirnar eigi fyrst um siun mundu verða fé-

laginu til hagnaðar. Kaupmenn gátu haft miklum mun meiri

ágóða af því* að flytja vörur þær, er til stofaananna þurfti, svo

sem uU og skinn, til Kaupmannahafnar og selja þar. Sömuleiðis

gat félaginu orðið miklu meiri hagnaður að því að flytja útlenda

klæðavöru til landsins í stað þess að hafa klæði stofnananna á

boðstólum, því erlendis gátu þeir keypt úrhraksklæði við lágu

verði og selt aptur á íslandi við fullu verði, eins og opt hafði

áður tíðkast. Á líkan hátt var því varið með færi og tógvöru.

Enn fremur var árferði slæmt um þessar mundir, fjársýki geys-

aði yfir landið og vetrarhörkurnar felldu megnið af fé því, er

fjársýkin skildi eptir, svo lítils ágóða var að vænta af ullariðn-

aðinum meðan þessi ósköp gengu yfir, en hinnsvegar var allmikið

umstang við iðnaðinn og sumar greinar stofnananna kröfðust

þess, að töluvert væri lagt í sölurnar fyrst um sinn, ef öllu

skyldi haldið áfram. AUt þetta varð til þess að rýra gyldi stofn-

ananna í augum félagsins, Kaupmenn gátu eigi litið sömu aug-

nm á þetta og Skúli, er fyrst og fremst hafði heill .og viðreisn

landsins fyrir mælisnúru.

|>að má geta því nærri að Skúla hefur sárnað, er hann

komst að rauu um hver tilgangur félagsins var. Stofnanirnar

voru óskabarn hans, voru svo að segja hold af hans holdi og

bein af hans beinum, og hann hafði í mörg ár barizt fyrir að

koma þessu óskabarni sínu á legg og hvorki sparað til þess fé,

tíœa né krapta. pað er því engin furða þótt hann yrði bæði

liryggur og reiður út af framferði félagsins og hyggði á hefndir.

Hinn einasti vegur til að koma hefndum fram á félaginu var sá

að fá nefnd skipaða til þess að rannsaka og dæma málið. því

honum þótti sem enginn efi gæti leikið á því, hver hefði rétt og

hver rangt fyrir sér. Hinn 20. maj 1769, skömmu eptir að hluta-

bréfamálið var útkljáð fyrir hæztarétti, sótti hann um, að skipuð

væri nefnd til að rannsaka raálið og leggja dóm á meðferð fé-

lagsins á stofnunum, en stjórnin synjaði því. Lét stjórnin um
þetta leyti hefja annað mál gegn félaginu, og hefur henni sjálf-

sagt þótt nóg að hafa eitt mál undir í einu.

Árið eptir, 1770, var hin svo nefnda *Landkommissíon«
aend til íslands. Áttu meðlimir nefndar þessarar að kynna sér

ástand lands og þjóðar, gefa stjórninni til kynna hversu því
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væri varið og leggja ráð á, hversu helzt mætti koma landinu

upp og bæta það, er aflaga færi. í nefndinni sátu 3 menn:

f>orkell Fjeldsted, fyrverandi lögmaður á Færeyjum og síðar amt-

maður í J>rándheimi, Andreas Holt, ráðherra í Kristjaníu og

kaupmaður nokkur að nafni Thomas Windekilde. fegar eptir að

nefnd þessi var skipuð, skrifaði Skúli stjórninni, lýsti framferði

félagsins gagnvart stofnununum og beiddist þess, að tveim af

nefndarmönnum, Holt og Fjeldsted, væri falið á hendur að rann-

saka máiið. En beiðni hans var enn synjað, og mun það mest

hafa komið til af því, að stjórnin hefur óttast að slíkt mundi

verða of tafsamt fyrir nefndina, er hafði svo stórt starf á hendi

fyrir. Hér að auk hefur stjórnina máske rekið minni til, hversu

fór með málarannsóknir Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um
þær raundir, er þeir ferðuðust á Islandi, Nefndin dvaldi eitt ár

á íslandi og sneri að því búnu aptur til Hafnar og lagði fram

árangurinn afförinni. Hafði hún meðferðis mesta fjölda af skjölum

víðsvegar af landi og ýmislegs innihalds, og eru þau geymd á

Eíkisskjalasafninu 1 Kaupmannahöfn. Skúli skrifaði ýtarlega um
stofnanirnar frá fyrstu byrjun og allt til þess tíma, og er það

stór bók. Nefndarmenn höfðu og sjálfir gott tækifæri til að

kynna sér ástand stofnananna, því þeir sátu lengstum í Reykja-

vík. Gáfu þeir stjórninni svolátandi skýrslu um ásigkomulag

þeirra

:

*Vér höfum skoðað verksmiðjurnar og orðið þess varir, að

eigi ganga þar nema 5 vefir; er á einn þeirra ofið kirsey, á einn

vaðmál og á þrjá klæði. A síðastliðnu ári var eigi lagt meira

af ull og bandi til þeirra en 17—18 sk'^, en með því háttalagi
j

verður eigi unnið meira en ^/3 hlutar þess, er að öðrum kosti

mætti afkasta með því fólki og áhöldum, er nú eru þar. Af
vinnufólki stofnananna fá 5 árskaup, og þeir 18 sveinar, er við

stofnanirnar eru, fá sumir vikukaup en sumum er goldið á hvern

stranga. Hið sama er að segja um vinnudrengina. pófaranum

er goldið á hvern stranga, er hann þæfir, en þófaramylnan er

mjög af sér gengin og þarf bráðra endurbóta. Hinar aðrar

greinar stofnananna, svo sem sútunin, færasnúningurinn og fiski-

veiðarnar, eru nú með öllu lagðar niður. Brennisteinnssuðunni

við Húsavík er að vísu haldið áfram, en eigi er oss að fullu

kunnugt, hvernig hún gengur. — Æskilegt væri að færasnúningn-

um yrði haldið áfram og að þar yrðu snúin bæði haldfæri og

annað, og það því fremur, sem bæði er til þess hentugur staður,
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hÚ9 og áhöld. — fegar landinu með tímanum hlotnast sú

bJessun, að fjársýkinni linnir, mundi það verða til mikiUa og

almennra nota, að ullariðnaður í smærri stíl væri hafinn til og

frá um landið. Ólafur aratmaður Stephensen hefur komið þess

háttar iðnaði á hjá sér á Leirá og leggur hann árlega nokkra

atranga af klæði inn í verzlunina og befur reynzt hagnaður að

því á báðar hliðar.

Vér álítum það vera til heilla og frarafara fyrir landið að

verksmiðjunum í Reykjavík sé eigi aðeins haldið við, heldur og

að kostað sé kapps um af fremsta megni að auka þær og efla,

eþtir því sem tími og kringumstæður leyfa«.^

Sem dærai þess, hve ófyrirgefanlega verzlunarfélagið trassaði

stofnanirnar og níddi þær niður, vil jeg leyfa mér að tilfæra

lýsingu á námunum í Krísuvík og eignum stofnananna þar eptir

Óla nokkurn Henckel, er sendur var til íslands 1775 til að

skoða þær. Hann skýrir þannig frá: »Húsin, sem jeg skoðaði

og sem að íslenzkum sið eru reist af torfi og grjóti, eru hrunin

niður og fallin saman og allur viður í þeim fúinn og ónýtur.

Af húsgögnum og áhöldum sást ekkert, reykháfarnir voru fallnir

niður og múrsteinarnir sumpart á burtu og sumpart í molum.

Eigi nokkurn tíma að hugsa til þess að hefja þar brennisteins-

suðu á ný, verður að reisa allt af nýju, því ekkert er nýtandi af

hinu forna«.^

|>að er engum efa bundið, að skýrsla fLandkommissíónar-

innar* um stofnanirnar hefur átt mikinn þátt í því, að stjórnin

loks bænheyröi Skúla og skipaði 16. maj 1772 nefud til að rann-

saka meðferð félagsins á stofnununum og leggja dóm á. Var

þeim Magnúsi varalögmanni Ólafssyni (varalögm. s. og a. 1769

-—1791, lögm. 1791—1800) og Sigurði landþingsskrifara Sig-

urðssyni (kndþingsskr. 1743— 1764) falið á hendur þetta starf.

Skúli hafði sett upp rækilegt skjal með 11 klögupóstum og var

þar farið svo nákvæmlega í sakirnar sem unnt var og allt það

tínt til, er finna mátti félaginu til saka. Krafðist hann þess, að

aefndin rannsakaði og dæmdi sérstaklega um hvern póst fyrir

sig, en þeir hljóðuðu í heild sinni hér um bil á þessa leið:

'ii-]
"

^ Sjá yBetœnhninger og Forslag frá dt heslcikkede Konimissœrer i Is-

landt á RíkisskjalasafnÍBU.

' Sjá No. 55 í skjölum M. Stephensens á skjalasafni Á. M.
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»1. Nefndarmönnum er falið á hendur að úrskurða, hvort félag-

inu eigi beri að greiða hluthafendum stofnananna þá 2000 dali,

er enn standa eptir af skuldalúkningarupphæðinni. 2. Hverju fé-

lagið skuli bæta það, að það eigi hefur þrátt fyrir ákvæði samn-

ingsins frá 2. apr. 1764 byrgt verksmiðjurnar í Eeykjavík að ull,

en aptur á móti vísað vinnufólkinu burt, þótt megnið af því

væri ráöið upp á lífstíð, vikið ráðsmanninum frá o. fl. 3. Hverju

íélagið skuli bæta það, að það hefur látið hætta færasnúningn-

um, sem var til mikils hagnaðar fyrir landið. 3. Hvort félaginu

eigi sé skylt að greiða sóknarprestinum í Reykjavík laun þau, er

honum bera samkvæmt samningi miili hans og hinna íslenzku

hluthafenda, sem staðfestur er með dómi. 5. Hverri refsingu fé-

lagið skuli sæta fyrir það, að það hefur afnumið eiua af aðal-

iðnaðaðargreinum f^tofnananna, nefnilega fiskiveiðarnar, selt dugg-

urnar og þannig komið í veg fyrir, að Islendingar mættu læra

sjómennsku, sem þó var aðaltilgangurinn með útgerðina. 6,

Hvort félaginu eigi beri að bæta hluthafendum skaða þann, er

þeir hafi beðið við sölu klæðavöru og brennisteins. 7. Hvort fé-

laginu eigi beri að gjalda hluthafendum ágóðann af hlutabréfum

þeirra fyrir árið 1765, samtals 1400 dali, með áföllnum rentum,

og enn fremur hvort því eigi beri að gjalda málskostnaðinn í

hlutabréfamálinu, sem svaraði 400 dölum m. m. 8. Hvort fé-

lagið eigi skuli hafa fyrirgert samningi þeim, er gerður var milli

þess og hinna íslenzku hluthafenda 2. apr. 1764, og hvort því

eigi skuli gert að skyldu að koma verksmiðjunum í sama horf

og þær voru í 1. jan. 1764 og fá hluthafendum þær aptur í

hendur. 9. Þegar félagið eigi fékk talið landfógeta á að gefa

samþykki sitt til ráðstafanna þeirra, er gerðar voru til að afnema

og eyðileggja stofnanirnar, svipti það hann 1. júlí 1769 launum

þeim, er honum báru sem stjórnanda stofnananna. Nefndinni er

því falið á hendur að úrskurða, hvort félaginu eigi beri að greiða

honum laun þau, er ákveðin voru og sem voru 300 dalir á ári

hverju. 10. Félagið hefur með framferði sínu komið því til

leiðar, að landfógeti hefur orðið að fara 5 sinnum utan, en hefur

þó um leið synjað honum flutnings á nauðsynjum þeim, er hann

hefur þurft að hafa meðferðis. Nefndinni er því falið á hendur

að úrskurða, hvort félaginu eigi samkvæmt ákvæðum 35. greinar

verzlunarskilmálans skuli gert að skyldu að bæta landfógeta

þetta með 350 dölum fyrir hverja ferð. 11. Skal nefndin taka
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til íhugunar alla þá klögupósta, er hinir íslenzku hluthafendiir

hér að auk kunna að koma fram með í málinu.^

Jeg hef tekið hér nefndarskipunina upp í heild sinni mest-

megnis af þeirri ástæðu, að hún sýnir svo vel, hversu málsókn

Skúla venjulegast var varið. |>að er eigi nóg með, að allar

sakir, smáar og stórar, séu tindar til og teknar fram, heldur

reisir hann af nýju mál, sem þegar var útkljáð fyrir hæztarétti

(sbr. 7. póst), og setur fram kröfur, sem eigi virðist nein sann-

girni í (t. d. að koma stofnununum í sama horf og þær voru í

við áramót 1763—64, sbr. 8. póst, og um launaútborgunina,

sbr. 9. póst). J)að var því engin furða þótt félagsstjórninni eigi

yrði um sel, er hún heyrði allar þessar ákærur, Hún þekkti

Skúla svo vel, að hún vissi, að hún nú mátti búast við ölhi

hinu versta, að hún mátti vænta þess, að hann léti ekkert

sparað, er kapp og fylgi og margra ára rótgróin heipt mætti finna

til, til að ná hefndum yfir félaginu. Auk þess vissi félagsstjórnin

upp á sig skömmina í ýmsum atriðum og óttaðist hversu fara

mundi. Hún tók loks það ráð að skrifa konungi 25. maj s. á.

og biðja umbóta á nefndarskipuninui, því að öðrum kosti segir

hún að félagið eigi megi koma fram vörn í málinu. Hún kvartar

sáran yfir því, að málið skuli rannsakað og dæmt á Islandi,

þykist eigi geta fengið þar neinn færaii mann til að flytja málið

fyrir sína hönd, kveður tímann allt of nauman o. m. fl.^

' Sjá Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 764.

' Af því að skjalið að ýmsu leyíi er merkilegt og einkennilegt, set

jeg það hér eins og það er í heild sinni (í ísl. þýðingu).

>Landfógetinn hefur birt fyrir oss nefndarskipun nokkra, er

Yðar Hátign hefur sent til Magnúsar varalögmanns Ólafsspnar og

Sigurðar landþingsskrifara Sigurðssonar, viðvíkjandi ýmsum póstum,

er landfógetinn hefur komið fram með gagnvart verzlunarfélaginu.

Ekkert er maklegra en að landfógetanum, svo framarlega sem

hann þykist hafa ástæðu til að bera sig upp undan félaginu, sé

gefið tækifæri til að ná rétti sinum, en hinnsvegar viJjum vér hér

með leyfa oss að sýna fram á, að nefndarskipuninni í ýmsum
greinum er svo varið, að félaginu eigi gefst kostur á að koma
fyrir sig þeim gögnum, er málið krefur.

það eru einkum þau ákvæði nefndarskipunarinnar, er bjóða

að stefnuna skuli birta fyrir umboðsmanni félagsins á Islandi og

að þar skuli dómurinn upp kveðinn, sem koma félaginu í mesta klípu.

þessi ákvæði varna félaginu réttar þess, er lögin heimila
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J>ví má nú eigi neita, að félagið virðist hér hafa nokkuð til

síns máls. |>egar þess er gætt, að félagið eptir ákvæðum nefndar-

skipunarinnar eigi hafði lengri tíma til að safna málsgögnum og

og til undirbúnings yfir höfuð, en frá því nefndarsipunin var

gefin út 16. maj og til þess vorskip lögðu á stað, þá má það

hverjum málsaðila, nefnilega að svara til sakar fyrir sínu eigin

varnarþingi, og hefur félagið því fremur rétt til að krefjast þessa,

sem samningur sá, er málið rís af, er gerður hér í Kaupmanna-
höfn og eigi á íslandi; auk þess er það algeng regla í öllum mál-

um, en þó einkum í málum þeim, er nefndum er falið að rann-

saka, að hinum stefnda sé gefinn kostur á að velja nefndarstaðinn.

Þó er það eigi einasta þetta, er knýr oss til aö bera oss upp, heldur

einkum og sérstaklega það, að nær því ómögulegt er að fá vörn í

málinu á Islandi.

Ollum mönnum er kunnugt um, hve illa íslenzkir emhættis-

menn eru að sér í öllu því, er að réttarhaldi lýtur. það er því

með öllu ógerningur fyrir félagið að fá skipaða nefnd aptur á móti,

og ómögulegt að fá mann, sem sé fær til að flyíja málið fyrir

félagsins hönd; en þótt nú svo færi. að einhvern mætti fmna til

þessj þá er sá gallinn á, að Jl. póstur nefndarskipunarinnar heim-

ilar landfógeta og félögum hans að bera fram svo margar klag-

anir, sem þeim sjálfum þóknast, og er félaginu ómögulegt að vita

fyrir fram, hverjar þær kunna að vera, né gefa málaflutnings-

mönnum sínum skipanir því viðvíkjandi og senda þeim varnar-

skjöl þau, er málið kann að útheimta. Nú er svo til tekið í nefnd-

arskipuninni, að málið skuli til lykta leitt innan 6 mánaða frá því

að stefnan er lögð fram í réttinum, og þannig áður vorskip koma
til íslands 1773. fað liggur þannig í augum uppi að félaginu er

ómögulegt að koma fram vörn í málinu og að það er svipt rétti

sínum. Leyfum vér oss því að fara fram á, að félaginu sé gefið

færi á jafnt öðrum að njóta landslaga og réttar, og að Yðar Hátign

megi þóknast að breyta nefndarskipuninni á þá leið, að landfógeta

sé gert að skyldu að sækja málið á hendur félaginu fyrir varnar-

þingi þess hér i Kaupmannahöfn.

Vér vonum að Yðar Hátign hænheyri oss með því í*ér haíið

heitið oss vernd Yðar í verzlunarskilmálanum. — Vér viljum nú

sem stendur, til þess eigi að seinka fyrir höfuðmálinu, láta kyrrt

liggja, að landfógeti hvorki hefur staðið við þau loforð, er

hann hafði gefið félaginu, nefnilega að stofnanirnir undir stjórn

hans skyldu gefa af sér 8000 dali á ári, og sem hafa farið

þannig, að félagið hefur árlega skaðast á þeim um 3— 4000

dali; svo hann í nefndarskipuninni fer með rangindi einog ósann-

indi, né heldur viljum vér vekja máls á því, að landfógeti senni-
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engin furða þykja. þótt félagsstjórnin ygldi sig og léti illa yfir.

Alira verst var þó það ákvæði nefndarskipunarinnar, er heimilaöi

Skúla og félögum hans að bæta við svo mörgum ákærupóstum,

er þeir vildu, því á þann hátt gátu þeir fundið sér hitt og þetta

til saka í miðjum kliðum, dregið málið á langinn eptir vild

sinni og gert félaginu nær því ómögulegt að koma rækilega

vörnum fyrir sig. Hefði konungur hinnsvegar breytt nefndar-

skipuniuni félaginu í vil og skipað svo fyrir, að nefndin skyldi

sitja í Kaupmannahöfn, þá hefði Skúla aptur á móti veitt jafn

örðugt að koma fyrir sig gögnum, því hann bjóst að leiða fram

aragrúa af vitnum víðsvegar af landi. Var því eigi annað að

gera fyrir konung en að láta sitja þar sem komið var. Sumar

af klögunum kaupmanna voru þess efnis, að stjórninni þótti

fjarstæða að taka þær til greina, t. d. barlómur félagsstjórnar-

innar um kunnáttuleysi Islendinga og íávizku í lögum. Stjórn-

inni var það vel kunnugt, að um þessar mundir voru uppi j'msir

Isiendingar, er voru vel að sér í þeirri grein. Skúli sjálfur var

einn á meðal þeirra, og hefði dönskum kaupmönnum vel mátt

vera minnisstæð frammistaða hans í ýmsum málum, er hann bar

hærra hlut í, sumpart vegna hinnar duglegu málfærzlu sinnar.

J>essi ásökun félagssjórnarinnar var heldur eigi annað í raun og

veru en vandræða viðbára. f>ar sem félagið síðast í bréfi sinu

dróttar því að Skúla, að hann hafi valið þessa menn til að sítja

í nefndinni af því að þeir ættu eða hefðu átt hluta í stofnunun-

um og að þeir því eigi mundu dæma óvilhallt, þá er slíkt til-

hæfulaust. Má vera að þeir hafi átt nokkurn þátt í stofnuuun-

um, en hitt er aptur á móti víst, að þeir voru engir vinir Skúla,

að minnsta kosti er það kunnugt um Magnús Ólafsson, að hann

miklu fremur var fjandmaður hans og kom það fram við ýms
tækifæri.

Hinn 29. sept. 1772 birti Sigurður landþingsskrifari stefn-

una fyrir Christjansen kaupmanni á Hólminum og stjórnanda

stofnananna, en hann vísaði til Lindbergs málafærslumanns, er

hafði umboð félagsstjórnarinnar til að svara til sakar í máiinu.

Magnús varalögmaöur kynokaði sér við að takast nefndarstörfin

lega eigi hefur neitt umboð frá þeirra hendi, er hann tekur málið

að sér fyrir, eða að nefndarmenn þeir, er landfógeti hefur fengið,

án efa eru eða hafa verið hluthafendur stofnananna.* (Sjá Pon-

toppidan: Handels-Magazin II, bls. 108—110).
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á hendur nema því aðeins að fullnægt væri kröfum þeim, er

hann kom fram með, en þær voru þessar: I fyrsta lagi að Skúli

útvegaði honum frá helztu hluthafendum stofnananna (svo sem

erfingjura Magnúsar amtmanns Gíslasonar, Brynjólfs Sigurðs-

sonar og í>orsteins í Brautarholti, og frá f^orsteini sýslumanni

Magnússyni og J>orbirni í Skildinganesi) fullkomna viðurkenningu

um, að þeir tækju á sig allan kostnað, er af málinu kynni að

leiða bæði innan lands og uian, enn fremur málafærslulaun

hans og sæmilegt uppeldi og ferðakostnað handa honum, svo

hann sjálfur mætti reka málið fyrir hæztarétti ef þörf gerðist.

í öðru lagi irafðist hann þess, að Skúli sendi honum umboð

hluthafenda til að halda málinu áfram þött svo kynni að fara,

að Skúla missti við, og í þriðja lagi, að landfógeti skyldi gjalda

honum fyrir fram áður hann snerti við málinu 300 dali i reiðu

peningum. fetta voru kjör, sem Skúli auðsjáanlega eigi með

neinu móti gat gengið að, og voru í raun og veru ekkert annað

en nokkurs konar tilkynning um, að Magnús alls eigi vildi tak-

ast málið á hendur. Skúli bauð svo góö kjör, sem hann frekast

mátti, en þau voru á þann veg, að Magnúsi skyldi heimilt að

dvelja kostnaðarlaust með honum í Viðey vetrarlangt og enn

fremur bauðst hann til að leggja fram 10 dali í ferðakostnað. En

Magnús vildi alls eigi þekkjast þessi boð. Skrifaði Skúli þá

Steindóri Finnssyni sýslumanni í Arnessýslu^ og bað hann tak-

ast málið á hendur, en hann færðist undan og bar við embættis-

önnum. Skúli reyndi enn fyrir sér á ýmsum stöðum, en eng-

inn vildi verða til þess að takast nefndaratörfin á hendur í stað

Magnúsar, svo ískyggilega leizt mönnum á málið og svo mjög

óttuðust menn fjandskap kaupmanna. Skúlí var hinn ákatasti

og vildi fyrir hvern mun hafa mál sitt fram og það svo fljótt

sem auðið væri, svo félaginu eigi mætti takast að bera fyrir sig

varnir og koma við klækjum. Skoraði hann því á Sigurð að

gera gangskör að raálinu, en hann taldist undan að taka til

starfa fyrri en annar maður væri skipaður í stað Magnúsar.

|>ótti honum ráðlegast að fresta málinu til næsta vors og setti

16. apríl til réttarhaldsins. Var það bæði að íUt var að fást við

málið, ferðast, leiða fram vitni og halda skoðunargerðir o. fl. er

vetur fór í hönd, og svo hitt, að enn gekk tregt að fá nýjan

nefndarmann, svo Sigurði þótti hentast að hafa tímann fyrir sér..

* Steindóri var veitt Árnessýsla 1772.
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Loks tókst Skúla að fá mann í nefndina í stað Magnúsar

Ólafssonar og var það Magnús Ketilsson, systursonur hans. Flýtti

Skúii nú fyrir allt hvað hann gat og rak ósparlega á eptir

nefndarmönnum, því hann vildi eins og áður er getið fá

málið útkljáð sem fyrst, Fór fyrsta réttarhald fram í Reykjavík

mánudaginn 8. marz 1773 og var þar saman kominn fjöldi

manna, er skyldu bera vitni um brottvísnn vinnufólksins frá stofn-

ununum og var framburður þeirra á þá leið, er áður er frá sagt,

|>egar eptir komu sína til landsins hafði Ari tekið að vísa fólk-

inu burt og hinn 25. júlí 1767 hafði hann vísað frá 34 og

smátt og'smátt ýmsum hinna, er eptir voru, án þess færa

nokkra ástæðu fyrir breytni sinni. Einum af vinnumönniim stofn-

ananna, Franz nokkrum Illugasyni, hafði Ari vísað burt af þeirii

ástæðu, að honum þótti hann vefa of mikið og bar hann því við,

að stofnanirnar hefðu eigi ráð á að gjalda honum svo mikil laun,

sem hann ynni fyrir! Árið 1766 hafði Skúli tekið porkel nokk-

urn í>órðarson, er verið hafði áður bóndi nyrðra, til ráðsmanns

við stofnanirnar, Var honum faiið á hcndur að veita móttöku

öllum aðkeyptum vörura, vega fólkinu út mat, hafa umsjón með

húsum og áhöídum stofnananna og sjá til þess að hjáleigumenn

stofnananna gerðu jarðabætur o. s. frv. Höföu þeir i^ahl um -

sjónarmaður og Holm bókfærslumaður eptir framburði Skúla

verið honum samþykkir í að ráða f>orkel til þessa starís. En
árið eptir vísaði Ari honum burt ásamt með hinu öðru fólki

stofnananna. Enn fremur báru vitnin það, að hús og áhöld

stofnananna hefðu undir stjórn Ara gengið úr sér ár frá ári og

ekkert verið gert til að afstýra því eða ráða bót á,

Næsta réttarhald fór fram á Eyrarbakka hinu 22. júlí, en

Lindberg bað um frest til að koma fyrir sig gögnum og var

hann veittur. Enn var málið tekið fyrir 4. október. Voru þar

á ný leidd fram mörg vitni og á meðal þeirra 7 af vinnumönn-

um stofnananna. Bárust böndin stööugt fastar og fastar að Ara
og félaginu. Félagsstjórnin hélt uppi svörum af fremsta megni

og bar það helzt fyrir sig, að fjársýkin og ullarskorturinn hefðu

valdið því, að félagið hefði orðið að vísa fólkinu burt og kosta

kapps um að spara í öllum greinum. Tók hún það fram, að

þetta væri aðeins bráðabyrgðaráðstöfun og heföi hún í hyggju að

taka aptur til óspilltra málanna þegar fjársýkinni létti, en kvað

það ókleyft fyrir félagið að kaupa útlenda ull til stofnananna.

Finn fremur færði félagsstjórnin það sera ástæðu fyrir þvi, að

7
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ráðin hefðu verið tekin af Skúla og Ari skipaður í stað hans,

að Skúli hefði farið svo ógætilega með fé stofnananna, að félagið

á engan hátt hefði mátt standast það. |>ví næst tóku peir Pahl

og Ari að bera hönd fyrir höfuð sér. Pahl bar fram viðvíkjandi

J>orkeli pórðarsyni, að hann alls eigi hefði verið í vitorði með

Skúla, er hann var ráðinu til stofnananna, að hann áliti starf

hans með öilu óþarft og að Skúli, meðan haun sat i stjórn

stofnananna, hafi »veitt honum sem mörgum öðrum slæpingjum

móttöku og sett þá niöur við stofnanirnars og hafi hann (Pahl)

engu fengið ráðið hvorki í þessu né öðru, en orðið að taka öllum

ráðstöfunum Skúla með þögn og þolinmæði. Ari bar að mestu

leyti hið saraa fyrir sig, en tók sér miklu fleiri og gífurlegri orð

í munn. Segir hann meðal annars í svari sínu: »|>að er skoðun

mín, að stofnanirnar eigi séu ætlaðar til að vera opið hæli og

samkunduhús fyrir alls konar flökkukindur, letingja, drykkjurúta

og ónytjunga, og þó hef jeg séð þess Ijós dæmi þann stutta

tíma, sem jeg haf dvalið hér«. Ari var maður ófyrirleitinn og

ógætinu í orðum, og taki menn sér í hönd varnarskjöi hans

í þessu og öðrum málum, er þaö segin saga, að eigi kemst hann

nema spölkorn áður reunur út í fyrir honum og allt lendir í

rogaskömmum. Meðan raál;þetta stóð yfir var það einhverju sinni

að J>orkell J>órðarson skrifaði Ara og bað hann skila sér aptur

skjali nokkru, er hann skömmu áður hafði fengið honum í

hendur og hann nú þurfti á að halda. Ari svaraði honum um
hæl aptur: »Jeg skil ekki íslenzkuþvætting yðar, en það getjeg

látið yður vita á hreinni dönsku, að þér eruð mesta mannhrak

(líanaljej og skarnl* Náttúrlega er þetta eins og öll önnur bréf

Ara á dönsku, en litla ástæðu hafði hann til að sletta forkeli

því í nasir að hann kynni eigi dönsku, því málinu á bréfum

hans sjálfs er þannig variö, að það opt er hlægilega tildurslegt

og úir og grúir stundum hjá honum af málvillum.

Loks var vitnaleiðslan á enda og gátu nú nefndarmenn tekið

að yfirfara málið, en það var meir en augnabliksverk, því máls-

skjölin voru geypilega yfirgripsmikil. Skúli kraföist hvorki raeiri

né minni bóta af félaginu en 64,383 dala fyrir aðfarir þess.

Eptir rækilega íhugun kváðu nefndarmenn upp úrskurð í málinu

11. okt. 1773. Dæmdu þeir félaginu skylt að gjalda hluthaf-

endum stofananna 46,260 dali 9 sk., og þótt þessi upphæð full-

nægði eigi kröfum Skúla, mátti hann þó fuUvel una þessum úr-
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slitum. Auk þess skyldi félagið láta stofnaiiirnar af hendi við

liina fyrri hluthafendur þeirra.^

f»ótt nú Skúli og samfélagar hans mættu vel við una mála-

lokin, þá var allt öðru máli að gegna um félagið og var svo sem

auðvitað að það mundi eigi láta hér við sitja, heldur halda mál-

inu til streitu úr því út í það var komið. Skaut félagsstjórnin

málinu til yfirréttar 4. maj 1774. Enn fremur kom Lindberg

fram með það á alþingi um sumarið til þess að fá vitnaleiðsl-

una rannsakaða, sérstaklega að því er snerti brottvísun viunu-

fólksins. Fyrirfannst það þar, að sum vitniu höfðu komið með
niiður réttan framburö í málinu, og báru reikningsbækur stofn-

ananna vott um, að Ari haföi aptur veitt töluverðu af fólki því

móttöku, er hann áður hafði visað burt. Vitnin mundu eigi

lengur hinn fyrra framburð sinn, en lögréttunni þótti sem hanu

hefði verið mjög gálauslegur og óáreiðanlegur. Enginn dómur
var þó upp kveöinn í málinu á alþingi.^ A þessu sama ári varð

sú breytiug á um verzlun íslands, að hið almenua verzlunar-

félag gekk frá og leystist upp, en konungur tók við öllu af því.

Yfirrétturinn á íslandi vildi helzt komast hjá því að eiga nokkuö

við þetta mál og vísaði því frá vegna breytingar þeirrar, er á var

orðin um verzluuina.^ En Skúli, er vel vissi að málið mundi
eigi til lykta leitt fyrri en hæztiréttur heföi kveðið upp dóm í því,

fékk því tii vegar komið, að yfirréttinum var boðiö að taka málið

^ Sjá No. 116 fol. á Landsbókasafninu. fetía er stór og voldug bók,

er hefur iuDÍ að halda eptirrit af öllum skjölunum í máli þessu.

því miður er bókin töluvert úr sér gengin og vantar bæði nokkur

blöð framan af og töluvert aptan af, þar á meðal dóminn. Lands-

bókasafnið hefur fengið bókina frá Boga Thórarensen á Staðarfelli,

en hann hefur skrifað á blað fremst 1 bókinni að hanu Ijafi fengið

hana hjá Kristjáni kammerráði á Skarði, en hann aptur frá föður sín-

um Skúla sýslumanni Magnússyni, sem SkúU landfógeti sjálfur hafði

geíið hana. Segir hann bókina skrifaða í Viðey undir umsjón

Skúla sjálfs og sé þetta hið einasta eintak af málsskjölunum,

sem til sé. Mun það og satt vera. því málsskjöl þau, er komu
fyrir hæztarétt, eru nú brunnin eins og öll önnur hæztaréttarskjöl

frá 18, öld. Sjá enn fremur No. 56. 4° á handritasafni bókmennta-

félagsins í KaupmannahÖín (brot).

' Sjá Lögþingsbók 1774.

' Sjá bréf frá Skúla til síjórnarinnar dags. 10. nóv. 1774 (Isl. Journal

1774).
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fyrir á ný. Lofaði tiann að leiða eigi fram fleiri vitni né leggja

fram ný skjöl, svo málið, sem orðið var ærið umfangsmikið, eigi

yxi réttinum yfir höfuð. Að Skúla hefur verið umhugað um að

leiða málið til lykta sem allra fyrst, má meðal annars ráða af

því, að hann skrifaði stjórninni og bað hana gefa Thodal stipt-

amtmanni bendingu um, að leggja engar tálmanir í veg fyrir

það, að landfógeti mætti fara utan um haustið og vera við

staddur, 'er málið væri tekið fyrir í hæztarétti.^ Gerði stjórnin þetta

að beiðni landfögeta og fal stiptamtmanni á hendur að leiða málið

til lykta fyrir yfirrétti sem allra fyrst. Tók stjórnin það um
leið fram í bréfinu, að hún sæi ekkert á móti því að leyfa land-

fógeta að fara utan með málið á næsta hausti og flytja það fyrir

hæztarétti.2

^^^ Hinn 23. maj vorið 1775 lagði Skúli af stað til Islands og

kom til Keflavíkur 16, júni. Hafði hann á leiðinni gert greini-

legan útdrátt úr málsskjölunum og samið allýtarlegt yfirlit yfir

málið. Rakti hann þar fyrst sögu stofnananna frá fyrstu byrjun

og skýrði því næst frá hverjum pósti málsins fyrir sig. Ætlaði

hann yfirlit þetta til leiöbeiningar dómendunum í yfirréttinura

og hæztarétti, er þar að kæmi, svo þeir mættu skjótar átta sig

á málinu.

Daginn eptir að Skúli sté á land, reið hann að finna stipt-

amtmann og* skýrði honum frá því, að málið skyldi á ný taka

fyrir i yfirrétti og því næst í hæztarétti. Stiptamtmaður var

fremur fúll og lét lítt yfir; sagði hann að ervitt mundi veita að

fá dómendur til að sitja í réttinum, og var auðheyrt á öllu tali

hans, að honum var alls eigi um málið gefið. Skúli hafði skrifaö

Magnúsi Ketilssyni frá Kaupmannahöfu með Búðaskipi, tilkynnt

honum málavöxtu og gert honum aðvart að mæta á þingi í

kring um 20. júlí. fessa beiðni sína ítrekaði hann með bréfi

frá Keflavík, er hann skrifaði þegar við landtökuna. En nú vildi

svo óheppilega til, að Búðaskip ekki kom til íslands fyrri en í

miðjum jiilí, og öndverðlega í júlímánuði hafði Magnús hvorugt

bréfið fengið, en eínmitt um það bil skrifaði hann Skúla og

kvaðst eigi geta komið á alþing það sumar, en kvaöst máske í

ágúst- eða septembermánuði koma suður og reka við á Bessa-

stöðum og Viðey í embættiserindum. Hinn 26, júní skrifaði

' Sjá Islandsk Journal 1775 No. 19.

* Sjá Rentekamm, isl. Kopibog 1775 No. 232.



SKÚLI LANDFÓGETI MAGNÚSSON. 101

landfógeti Sigurði landþingsskrifara bréf sama efnis. En hér fór

á sömu leið, Sigurður svaraði aptur 12. júlí og kvaðst ýmsra

anna vegna eigi geta mætt á alþingi þetta ár, Hinns vegar

kvað hann það meira en nóg að landfógeti mætti sjálfur fyrir

yíirrétti,

Hinn 19. júlí komu málsskjölin fyrst frá verzlunarstjórninni

með Eyrarbakkaskipi. Landfógeti hafði látið taka tvö eptirrit af

útdrætti sínum og fékk nótaríus við yfirréttinn annað í hendur,

ef stiptamtmaður kynni að vilja glöggva sig á máiinu, en hitt

nokkrum af dómendunum. Hinn 26. júlí bar málið fyrst á góma
í yfirréttinum og þráttuðu dómendur um það lengi dags, hvort

málið skyldi tekið fyrir eða eigi. Guðmundur sýslumaður Run-

ólfsson, er stiptamtmaður hafði skipað til að færa málið fyrir

hönd félagsins, krafðist þess að því væri frestað til næsta árs

vegna þess að hvorugur nefndarmanna mætti. Skúli kvaðst eigi

mega skilja það, að málaflutníngsmaður bæði máli sínu frestað

af þeim ástæðum, að mótstöðumenn hans mættu eigi. Hins-

vegar kvað hann það nægja, að hann sem að^lmálsaðili væri við

staddur og færði fram vörn í málinu. f>ví uæst kom hann fram

með skjal sitt, er hann hafði samið. Kvartaði hann þar sáran

yfir drætti þeim, er orðinn var á málinu, og dróg engar dulur á

það, að yfirrétturinn ætti hlut í því. Höfðu dómendur 1774

borið því við, að málið alls eigi heyrði undir yfirrétt, með því

að verzlunarfélagið væri búið að selja konungi í hendur allar

eignir sínar og hann því orðinn réttur málsaðili í stað félagsins.

Skúli hafði þá brugðið skjótt við og beðið stjórnina leyfis að

mega ganga fram hjá yfirrétti og þegar stefna málinu fyrir hæzta-

rétt, en stjórnin hafði eigi viljað bænheyra hann, sumpart vegna

þess, að sterkur grunur lék á um lögmæti nefndarinnar. Af

öUum þessum ástæðum krafðist Skúli þess, að málið væri án

tafar tekið fyrir í réttinum. Kvaðst hann eigi hafa neitt að

athuga við dómarana, að undanteknum nótaríus, OdJi varalög-

manni Stephensen, er áður fyrr meir hafði skorast undan að tak-

ast nefndarstörfin á hendur 1 stað Magnúsar Olafssonar af þeirri

-ástæðu, að hann hefði lofað verzlunarfélaginu að vera Lindberg

hjálplegur í málinu. En þrátt fyrir allar kröfur Skúla og ákefð,

virtist svo sem hin mesta deyfð og áhugaleysi hvíldi yfir rétt-

inum og var ekkert frekar að gert þann dag. Um eptirmiddag-

inn átti Skúli tal við stiptamtmann og innti hann eptir, hvort

eigi hefði komið bréf frá stjórninni þess efnis, að biðja hann að



102 SKÚU LANDFÓGETI MAGNÚSSON.

fiýta fyrir málinu svo það mætti taka fyrir í hæztarétti á næsta

hausti, en stiptamtmaður kvað nei við. Hvað honum hefur

geugið til að neita þessu, er eigi gott að vita, en h'klega hefur

hann óttast, að Skúli mundi eigi láta hann í rónni, ef hann

vissi það, fyrri en einhver endir yrði á málinu. Stiptamtmanni

var eins og áður er frá skýrt sárnauðugt að eiga nokkuð við

málið og auk þess var hann heldur í nöp við Skúla af ýmsum
ástæðum og lét sér eigi neitt sérstaklaga umhugað um að hann

fengi máli sínu framgengt.

Aptur var réttur settur síðla dags daginn eptir og var þar

lesið upp svo látandi skjal: fMeð því að yfirréttinum á síðast-

liðnu ári (1774) eigi var fullljóst, hvort mál þetta skyldi dæma
þar eða eigi, þar eð konungur er annar málsaðili, var leitað úr-

skurðar stjórnarinnar, en hann kom svo seint til landsins, að eigi

var nægur tími til að gera nefndarmönnum aðvart. Af þessari

ástæðu, og svo vegna hins, að Lindberg hefur svo sterklega vé-

fengt réttmæti nefndarinnar, að aðeins nefndarmenn sjálfir mega

réttlæta sig, álítur yfirrétturinn það hentast að fresta málinu til

næsta árs, og er því hér með málspörtum stefnt að mæta fyrir

yfirrétti hinn 18. júlí næstkomandi ár«. —
fannig brugðust þá enn vonir Skúla og var honum harla

gramt í geði og óskaði yfirréttinum og öllum hans drætti og

dauðyflishætti norður og niður. J>ennan sama dag lögðu flestir

af dómurunum á stað af |>ingvelli, og hvísluðu margir þeirra

landfógetanum því í eyra við brottförina, að þeir eigi mundu
koraa til þings á næsta ári ef þeir poættu ráða, því þeir hefðu

enga löngun til að fást við og dæma slíkt stórmál. Ólafur amt-

maður Stephensen kvaðst engan þátt vilja taka í málinu, vegna

þess að tengdafaðir hans, Magnús amtmaður Gíslason, hafi verið

svo mikið við það riðinn. l>annig voru horfurnar, er Skúli reið

af í>ingvelli sumarið 1775.^

A næsta sumri var málið tekið fyrir í yfirréttinum, eins og

gert hafði verið ráð fyrir. Eptir langar bollaleggingar komust

dómendur loks að þeirri niðurstöðu, að nefudargerðin yrði að

álítast ógild með því að annar nefndarmanna væri í venzlum við

landfógeta, og ýmsa fleiri galla fundu þeir á málinu. Var þetta

heldur en ekki snoppungur fyrir Skúla eptir allt umstang hans

og fyrirhöfn. J>að sem nú í raun og veru lá næst fyrir var að

^ Sjá Islandsk Journal 1775 No. 74.
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leita úrskurðar hæztaréttar um lögraæti nefndarinnar ; ef hæzti-

réttur svo staðfesti úrskurð yfirréttarins, var eigi annað fyrir en

að fá nýja nefnd og taka máliö fyrir á nýjan leik, leiða fram

vitni, bíða úrskurðar nefndarinnar, áfrýja honum til yfirréttar og

loks láta málið ganga til hæztaréttar, því þegar um avo mikla

upphæð var að ræða, þdttust menn ekki geta sætt sig við rainna

en úrskurð hæztarættar. En þessi leið var bæði löng og harla

kostnaðarsöm og virtist allt annað en árennileg. Skúli lét þó

eigi þetta fá á sig, því það var kominn eins og hálfgerður ber-

serksgangur á hann, og bjóst hann nú að kljúfa þrítugan ham-

arínn. Stefndi hann málinu hispurslaust fyrir hæztarétt 14. febr.

1777, en tók þó fram í stefnunni, að hann væri eigi með öllu

ófús til sætta ef bonum byðust viðunanleg kjör. Enn var látið

svo heita að félagið væri annar málsaðili og brá það skjótt við

og stefndi aptur á móti 31. marz s. á. og kom einnig fram með
sáttaboð í stefnunni.

J>egar á málið er litið, má finna margar ástæður til þess,

að báðir málsaðilar óskuðu sátta. Var það fyrst, eins og þegar

hefur verið tekið fram, að það var því nær ókljúfandi kostnaður

fyrir hina íslenzku hluthafendur að halda málinu áfram eins og

nú stóð, svo þeir máttu vel gera sig ánægða með nokkurn veg-

inn aðgengilega sáttaskilmála. Onnur ástæðan var sú, og hún

var engan veginn minni, að það í raun réttri eigi var iengur

félagið, er átti að svara til sakar í málinu, þótt svo væri látið

heita, heldur konungur. Hann hafði að fullu og öllu tekið að

sér verzlunina, keypt öU hlutabréf félagsius og tekið við stofn-

ununum ásamt öllum skyldum og réttindum félagsins. Hvorki

Skúla né samfélögum haus var inikið um það gefið að halda mál-

inu til streitu úr því konungur var annar málsaðili, en þóttust þó

eigi með öllu mega láta málið falla niður. A hinn bóginn mátti

konungur eiga það víst ef haldið væri lengra út í sakirnar að

tapa aðalmálinu, nefnilega að því er snerti það ákvæði samn-

ingsins frá 1764, að stofnanirnar skyldu seldar af hendi í jafn

góðu standi að 20 árum liðnura. Hefði það fyrst og fremst

krafið ærna peninga að kaupa nýjar duggur í stað hinna gömlu,

er félagið hafði lógað, útvega ýms ný áhöld og bæta húsin; en

hitt hefði þó máske orðið enn erviðara að smala saœan fólki því,

er burt hafði veríð vísað, eða fá til aunað, er jafn vel kunni til

iðnaðar. Var sumt af fólkinu fallið frá eða komið í aðra stöðu,

er engin von var til að það vildi hlaupa frá, en Skúli og sam-
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félagar hans höfðu fuUan rétt til að koma fram með kröfur í þá

átt. Hvernig svo sem á málið var litið, var sætt æskileg, og

tóku menn loks það ráð að fela fjármálastjo'rn ríkisins (Stats-

ballance-Direktionen) málið á hendur til frekari aðgerða.

Fjármálastjórnin fékk til tvo menn, þá justizráð Bang og

Bech ráðherra, að semja við Skúla. Bæddu þeir málið með sér

og þeir Baug og Bech gerðu Skúla ýms tilboð, svo sem t. d. að

telja hluthafendum út 12000 dali í peningum og selja stofnan-

irnar af hendi i því ástandi, sem þær voru í, en Skúli vildi eigi

þekkjast boð þeirra. J>egar fjármálastjórnin sá, að eigi vildi

ganga saman með þeim, tók hún það ráð að fela Jóni Eiríks-

syni, er var aldavinur Skúla og mikils metinn af honum/ á

hendur að miðla raálum, Kom Jón Eiríksson loks máli sínu

þannig við Skúla, að hann játti sættum svo framarlega sem

stjórniu vildi fullnægja eptirfylgjandi kröfum:

Hluthafendum skyldi taiið út í peningum . . . 7746 rd. 33 sk.

Enn fremur skyldi þeim gefnar upp þessar

skuldir:

a) Eptirstöðvar af brunaskaðagjaldinu frá 1764 226 - 45 -

b) Fyrir lituuarefni til verksmiðjanna 746 - 76 -

c) Af skuld landfógeta til verzlunarfélagsins. . 1627 - » -

Enn fremur skyldi stofnununum gefin upp skuld

sú, er þær stóðu í við konung, þegar þær

1764 voru samcinaðar verzlunarfélaginu;

var skuld þessi upprunalega 3326 rd. 75 sk.,

en var nú með áföilnum rentum orðin . . 4590 - 84 -

Upphæð summu þeirrar, er hluthafendum skyldi

goldin til að sleppa öllu tilkalli til stofn-

ananna var því 14937 - 46

|>egar litið er á úrslit málsins, má svo virðast, sem þessir

sáttaskilmálar séu miklu óaðgengilegri en þeir, er Bang og Bech

buðu. Samkvæmt þeim skyldu hluthafendum goldnir 12000 dalir

og þeim skilað aptur stofnunuuura, en nú skyldu þeir láta sér

nægja með tæpa 15000 dali og afsala sér stofnununum að fullu

' Sjá æfisögu Jóns Eiríkssonar. Kmh. 1828.

' Sjá Statsballance-Direktionens Handlings, Fiskefangst og Fabrique

Gorrespondance-ProtocoU 1778. BIs. 408—413.
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og öllu. Voru þær þannig í raua réttri seldar fyrir 2937 dali.

I>etta virðist í fijótu bragði vera svo fjarri öUueí sanni, sem
frekast má verða, og hljóta því að hafa verið hér önnur og fleiri

uminæli um, er oss eru eigi kunn. |>egar nánar er á málið

litið, virðist þó mega finna nokkur atriði, er mega gera oss þetta

nokkurn vegiun skiljanlegt. Var það fyrst, að þótt hluthafendur

á ný fengju stofnanirnar í hendur, mátti tæplega vænta þess, að

þeir hefðu efni eða vilja á að koma þeim aptur í rétt horf, því

flestir þeirra voru búnir að fá nóg af þeim og því stímabraki, er

af þeim leiddi. Hitt var annað, að konungur allt frá byrjun

hafði átt mikiun þátt í að greiða stofnununum veg og hafði lagt

stórfé til þeirra í því skyni, að þær mættu verða landinu til

uppgaugs og framfara. Nú komust þær við þessi málaúrslit að

fuUu og öllu á vald hans, og enginn hafði til þess mátt á við

hann að koma þeim í það horf, er útheimtist til þess að þær
næðu tilgangi sínum. í>ær voru þannig orðnar að kon-
unglegri framfarastofnun. Enn var það, að Jón Eiríksson

var einu af þeim mönnum, er höfðu á hendi stjórn verzlunar-

innar og stofnananna. Bar hann eins og kunnugt er hinn hlýj-

asta hug til föðurlands síns og var öUu því fastlega meðmæltur,

er hann hugði að mætti verða því til framfara, og tiUögur hans

voru mikils metnar bæði af konungi og stjórn. Mátti því óhætt

vænta þess, að hann legði stofnununum allt það lið, er hann

frekast kynni. Er það og eigi ósennilegt, að Jón munnlega hafi

gefið Skúla loforð um, að stjórnin skyldi leggja rækt við stofn-

anirnar og kosta kapps um að efla þær og auka. Sýndi Skúli

þannig enn einu sinni, aö það var eigi gróðavonin, er vakti fyrir

honum, heldur heill og hagnaður lands og þjóðar. Voru þetta

hin Bíðustu afskipti hans af stofnununum, er í nærfellt 80 ár

höfðu legið honum á hjarta fremur öllu öðru og sem hann með

hinni mestu ósérplægni hefði lagt bæði fé og fjör í sölurnar fyrir,

Hinn 29. júní 1778 skrifaði fjármálastjórnin konungi og til-

kynnti honum sáttagerðina, Dróst máhð eptir það nokkurn tíma

svo sáttabréfið var eigi undirskrifað af konungi fyrri en 12. maj

1779^. Voru þar með öU hin mörgu og miklu málaferli stofn-

ananna til lykta leidd.

Sjá Lovsaml. f. Isl. 4. B. bls. 486.
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pegar konungur árið 1774 tók við af verzlunarfélaginu

var allt á fallanda fæti. Við verzlunina var ýmislegt athugavert

. og stofnanirnar í hinu mesta dstandi. Hafði félagið sárlítið

skipt sér af byggingunum, eigi bikað húsin né málað, svo

megnið af þeim var orðið grautfúið og mjög af sér gengið. Um
áhöldin, er upprunalega höfðu verið keypt dýrum dömum, var

ekkert skeytt og eyðilögðust þau stórum.^ Fyrst eptir að kon-

ungur tók við, var heldur eigi lögð mikil rækt við þær, og var

allt látið drasla sem bezt það kunni. Mun það mest hafa komið

til af því, að enn var óútgert um málið það hið mikla og eng-

inn kunni fyrir að sjá, hvernig því mundi reiða af. Var og ýmis-

legt anuað, er fældi konung frá að leggja nokkuð í kostnað fyrst

um sinn, meðal annars það, að verzlunarfélagið á þeim 10 ár-

um, er það hafði stofnanirnar undir hendi, skaðaðist á þeim að

* þegar verzlunarfélagið skilaði af sér, voru allar eignir þess á ís-

landi virtar, þar á meðal stofnanirnar. Var haldin skoðunargerð

á þeim 27. ág. 1774 af Guðmundi si?slumanni Runólfssyni og 6

eiösvörnum mönnum i viðurvisl Ghristjansens kaupmanns á Hólm-

inum, sem var aðalstjórnandi stofnananna, og hluthafenda þeirra,

er næst bjuggu. Til þess að sýna fram á, hversu allt var komið

í óhirðingu, vil jeg leyfa mér aö tilfæra hér stuttan útdrátt úr

skoðunargerðinni að því er húsin snertir, No. 1. íbúðarhús
Chrlstj ansens kaupmanns. Suðurgaflinn fúinn. No. 2. Klæða-
geymsluhús og íbúðarhús undirkaupmanns. Sperrur fúnar

og þarf að leggja nýlt þak. No. 3. Klæðavefnaðarhús. Jiljur

allar ónýtar og bjálkar teknir að fúna. No. 4 Spunahús. Mjög

fúið á ýmsum stöðum. No. 5. Annað spunahús. Grautfúið allt

eptir því sem næst verður komist og svo gisið, að allt, sem í því

er geymt, eyöileggst. No. 6, þverhús af timbri. í engu betra

standi en No. 5. No. 8. íhúðarhús. f*ak og veggir þurfa nauð-

synlega aðgerðar. No. 9. Geymsluhús. MjÖg úr sér gengið og

hrörlegt. No. 10. Færasnúningshús. Mjög hrörlegt og gaflarnir

grautfúnir. — fessu líkar eru athugasemdir skoðunargerðarinnar

um ílest húsin; þó ber þess að geta að félagið hafði látið reisa

nokkra kofa af nýju og dytta eitthvað að þófarmylnunni, en þess

gætir lítið i samanburði við hitt. AIls voru húsin virt á 4642 dali,

en áhöldin á 1734 dali. Er eigi lítill munur á þessari upphæð

og hinni, er skoðunargerð Pahls frá 1759 nefnir til (sjá hér að

framan hls. 49—50) og sýnir sá mismunur bezt. hversu illa félagið

hefur farið með stofnanirnar. (Sjá »Taxations og Vtirderingsfor-

retninger over Sandehhiise og Inventarier paa Islands Eavne 177i*

á Rikisskjalasafninu).
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TDun. Á klæðavefnaðinum nara skaðinn þannig hér um bil

22462 dölum, og má það mikið heita. Færasnúningurinn og

fikiveiðarnar var hvorttveggja þegar í stað lagt niður, svo að að því

varð hvorki skaði né ágóði. A breinnisteinssuðunni, sem alla

tíð hafði verið skoðuð sem óyggjandi auðsupprpetta, græddi fé-

lagið eigi nema 184 dali.^ Var árangur þessi allt annað en

glæsilegur. En þótt konungur nú eigi hleypti sér í nelnn kostnað

stofnananna vegna, skaðaðist hann þó á þeim með hverju ári.

pó voru, óefað að undirlagi Jóns Eiríkssonar, fjórar duggur

sendar upp til fiskiveiða og flutninga árið 1776, en þeim varð

lítið ágengt hvað fiskiveiðarnar snerti.

Árið 1779 var fórður nokkur |>óroddsson (Th. Thoroddi)^

sendur upp til íslands og átti hann að kynna sér ástand ýmsra

stofnana og atvinnuvega (svo sem brennisteinssuðuna, saltgerð-

ina, ullariðnaðinn) og tilkynna stjórninni árangurinn af för sinni.

Hann sendi skýrslur sínar til stjórnarinnar 1782—83 og skýrir

þar meðal annars frá, hversu gangi með ullariðnaðinn. Var þar

allt heldur á fallanda fæti og vinnan gekk raeð hinni raestu

deyfð á móts við það sem áður hafði verið.^ |>ó hafði stjórnin

eptir sættina 1779 tekið að leggja nokkru raeiri rækt við stofn-

aniruar, en áður hafði gert verið, og kom það eflaust til af lof-

orðum hennar við Skúla. |>etta leiddi þó eigi til þess, að þær

gæfu meira af sér, heldur miklu fremur til hins móðstæða, því

nú var tekið meira tillit til þesss, að þær kæmu þjóðinni að

notura. En alloptast raun reynast svo, að þolinmæðina brestur

að lokum, ef ekkert keraur í staðinn fyrir tilkostnaðinn og fyrir-

höfnina, og svo fór hér. Fjármálastjórninni þótti nóg ura skaða

* Sjá * Kommisonen angaaende Islanda almindelige Vœaen '•/a 1785".

Expeditionsprotokollen. (Á Ríkisskjalasafninu).

* þórður póroddsson stúdent dvaldi í Svíþjóð á kostnað ríkissjóðs

1773—79 til að kynna sér landhúnað o. fl. Settist síðar meir um
kyrrt á Islandi og dó þar 1797»

ö Til frekari upplýsingar set eg hér ágrip af skýrslunni að því er

snertir áhöld og vinnufólk við ullariðnaðinn. Stofnanirnar áttu 9

dúkvefi og gengu 3 þeirra, en hinir voru orðnir ónýtir; 3 töjveíi

og gengu aöeins 1—2; 40 skotrokka, en eigi voru notaðir nema
7—9; 9 stólkamba, en aðeins einn þeirra var notaður stöðugt; 1

kembiker með 4 stálkömbum, er aldrei voru snertir; hafði kerið

kostað 30 dali en kambarnir 40. Öll voru áhöldin orðin mjög

hrörleg. — Af vinnufólki var um þessar mundir við ullariönaðinn:

5 dúkvefarar, er fyrir hvern stranga (78 al.) fengu 2 dali og
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])aDn, er árlega varð af stofnununum, og tók að hyggja á að leggja

iðnaðinn niður að fullu og öllu. Skrifaði hún í því skyni Jóni

Eiríkssyni og bað haun segja álit sitt um þetta. Jón svaraði

^kjótt og réð fastlega frá að afnema stofuanirnar. Tekur hann

það skýrt fram í bréfi sínu, að skaði sá, er orðið hafi að stofn-

ununum, stafi sumpart af því, að þeim hafi verið iUa stjórnað

og að opt hafi verið ráðnir menn til að veita þeim forstöðu, er

alla eigi hafi borið neitt skynbragð á það, og sumpart stafi hann

af fjársýkinni og ullarskortinum. Segir hann aö engan veginn

megi ráða hér af, að verksmiðjuiðnaður eigi geti þrifizt á fs-

landi, og hafi Skúli Magnússon þvert á móti sýnt og sannað að

stofnanirnar mættu vel bera sig. Bætir hann því við, að það

sé gagnstætt bæði laga- og siðferðisskyldum að leggja stofnan-

irnar niður. Kveður hann það ómótmælanlega skyldu konungs

að halda þeim áfram, að minnsta kosti til ársloka 1783, því þá

skyldu hafi hann undirgengizt, er hann tók við af verzlunar-

félaginu. Hann telur það siðferðislega skyldu að halda þeim

áfram, vegna þess, að við þær séu margir verkamenn, er komist

á vonarvöl ef þær verði Jagðar niður. »Sú skylda«, segir hann að

lokum, »hvílir á oss, að halda fast við þann ásetning vorn, að

framkvæma hugmynd stofnandans, en hún er sú, að stofnauirnar

skuli gerðar að gróðrarstíu fyrir ullariðnað í landinu, og skuli

þar veitt tilsögn drengjum og stúlkum, er síðar gefist kostur á

að útbreiða þekkingu sína víðsvegar um land*. |>essarar ástæðu

2 mrk., og ófu 2 menn nefndan stranga á 7 dögum væri bandið

gott, en ella á 14; i vefaradr engur, er íékk um vikuna 2 sk.

og varð að fæða sig sjálfur; 3 spóludreng ir, er fengu fæði og

1 skild. um vikuna; 7 spunakonur, er fengu 4 skild. fyrir 3

hespur, og spunnu þær 24—SOJhespur á viku; Imaður, ervinda
skyldi bandið upp og draga í vefina, fékk 2'/3 mrk. á viku;

3 krassarar, er fengu 11 skild. fyrír 10 pd., og létu þeir eptir

sig 40 pd. á viku; 3 kembarar, er fengu 8 skild. fyrir 10 pd.,

og kembdu þeir 60 pd. á víku; forstöðumaður, er fékk 60 dali á

ári; vinnumaður, er skildi að ullina eptir gæðum, fékk

35 dali á ári: litari, er fékk 60 dali á ári; 2 vikamenn, er

fengu 3 skild. á viku; 2 klæðskerar, er fengu 95 dali á ári; 2

Tikamenn, er fengu 4 og 5 skild. á viku; þófari, er fékk Vji

skild. á strangann; hlaupamaður, er fékk 2 skild. á viku. (Sjá

Isl. Journal 1782 No. 639 og 1783 No. 272 og 281).
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vegna ræður hann og frá því aö selja stofnanirnar einstakling-

um í hendur.

Fjármálastjórnin lét sér ummæli Jdns að kenningu verða

og féll frá fyrirætlan sinni. Má af ýmsu marka, að bréf Jóns

hefur vakið stjórnina til umhugsunar og framkvæmda, og meðal

annars af því, að nú var ráðinn nýr og dugandi maður, er Giese

hét, til að veita iðnaðinum forstöðu. Var nú samin ný reglu-

gerð, er hann skyldi fylgja, og hljóðaði 8. grein hennar þannigi

»Ríkisstjórnin og verzlunarstjórnin hafa gert þann samning sín

á milli, að til frekari útbreiðslu þekkingar í spuna og vefnaði

meðal landsmanna skuli verksmiðjan taka að sér námfúsa ung-

linga til kennslu, og skal þeim voitt kauplaust lífsuppeldi allan

þann tíma, er þeir njóta þar tilsagnar, en síðan skulu þeir setj-

ast að út um land. Ber forstöðumanni að leggja allt kapp á að

kenna unglinguin þessum á sem styztum tíma og ber honum í

því starfi að sýna bæði árvekni, velvilja og réttsýni.* En verzl-

unarstjórnin lét eigi hér við sitja, heldur gerði enn frek-

ari gangskör að því að breiða út meðal almennings þekkingu á

ullariðnaði, og var mest af þessu Jóni Eiríkssyni að þakka. Á
árunum 1785 og 1786 gekkst hún fyrir því, að nokkrir íslenzkir

unghngar voru sendir til Danmerkur til að framast í ullarlðnaði

við þarlendar verksmiðjur, og á sömu árum sendi hún upp til

útbýtingar á höfnum landsins 83 rokka og 40 hesputré. Allan

þann kostnað, er af þessu leiddi, tók konungur á sig.

|>ar eð ýmislegt þótti þurfa umbóta og athugunar á Islandi,

var 16. febr. 1785 skipuð nefnd til að íhuga almenn málefni

lalands. Nefndin skyldi þó öllum málum fremur taka verzlunar-

málið til íhugunar, og leiddi þetta til .þess að verzlunin var

gefin frjálá (1787). Meðal annars átti nefndin að íhuga mál-

öfni stofnananna. Nú úr því afráðið var að gefa verzlunina

frjálsa og selja verzlunarhús öll og áhöld, þótti nefndarmönnum

réttast að láta einnig stofnanirnar af hendi, því að öðrum kosti

íDátti búast við að þær yrðu til óþæginda og kostnaðarauka fyrir

konung, er hann hefði þær einar að burðast með. Blæddi nefnd-

inni einnig í augum, hversu mjög konungur hafði skaðast á

stofnununum síðan hann tók við þeim, og þótti ei annað sýnna

6n að þær mundu verða þyngsti dmaginn á fjárhirzlu konungs, ef

^ Sjá Pontoppidan: Handels-Magazin II. bls. 128—132.
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þessu héldi áfrair^ iJað stoðaði lítið þött Jón Eiríksson, er átti

sæti í nefndinni. borðist á möti þessu með hnúum og bnefum,

hann varð að láta undan. pó fékk hann því ágengt, að nánari

ákvarðanir voru gerðar og ýmsir skilmálar settir viðvíkjandi sölu

stofnauanna í bráðabyrgðarauglýsingunni frá 18. ág. 1786, og

hljóðar 29. grein henuar þannig: ^Ullarvefsmiðjuna í Reykjavík

og brennisteinsverkið á Húsavík frambjí)ðum vér hérmeð hverj-

um, er hafa vill, sömuleiðis með sannsýnum kjörum, er seinna

meir ákvarðast, og mega þeir úti á íslandi, er þetta eignast vilja,

gefa sig fram áður en póstskipið leggur frá íslandi á næstu vor-

dögum, og skal þeim þá framar birt hvað þessu viðvíkur. — pó

verður vefsmiðjan í Reyjakvík ekki afhent uema með því skilyrði,

að framhaldið verði því fyrirtæki sem nú er þar ástofnað, að

kenna unglingum vefnað og spuna, að minnsta kosti svo lengi

þetta virðist þar nauðsynlega ómissandi.*^

Enginn vildi verða til þess að kaupa verksmiðjuhúsin öU í

einu lagi, og illa mun einnig hafa gengið að koma þeim út

hverju fyrir sig. í bréfi til stjo'rnarinuar 1789 kunngerir þó

nefnd sú, er leiða átti verzlunarmálið til lykta (Handels-Realisa-

tions-Kommissionen), að hún haíi selt Páli nokkrum Björnssyni

færasnúningsliúsið (No. 10) fyrir 23 rd. 36 sk.^ Að salan haíi

* Sjá yKomtnissionen ang. Islands almindel. Vœsenc (Expeditions-

prolokollen). Yfirlit nefndarinnar lítur þannig út:

Klæðavefuaðurinn. Brennnisteinssuðan.

Ár Ágóöi Skað i Skaði ÁgóDi

Rd. bU, Rd. sfc. Rd. sk Rd.

1774 < » « < < 592 72
c < 936 65 1109 89 C C

1776 < 2005 25 c c 743 77
1777 < c 657 22 1676 41

1778 < c 509 04 C C 336 54
< c 2912 76 c c 380 C

1780 < c 1433 85 c c 264 C

1781 c 215 c c c 790
1782 < c 1079 68 c c 363 31
1783 < c 1416 88 c c 800 C

1784 < c 1731 46 1022 48 C c

Samtals < c
1
12897 79

i

3808 78 4270 34

* Sjá Lovsaml. f. Isl. 5. B. hls. 317.

^ Sjá Islandsk Journal 1789 No. 329.
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gengið stirt má ráða af því, að í bréfi til stjórnarinnar sama ár

lí'ggur nefndin það til, að reynt sé að halda uppboð á verksmiðju-

húsunum og að kaupanda verði veittur langur gjaldí'restur^ Var

það af ráðið og uppboðið haldið 1. og 15. ágúst 1791. Seldust

þar húsin No. 1, 5, 6, 11, 13, U, 21 og 23 fyrir nokkurn veg-

inn viðunanlegt verð.^ Að ýms húsin þö enn hafi verið óseld

og uUariðnaði haldið þar áfram, sézt aí útdrætti úr kaupstaða-

bók Reykjavíkur frá árinu 1791. Er það skoðunargerð á hús-

um bæjarins og telur hún þar fyrst og fremst hús þau, er voru

notuð við iðnaðinn og voru þau þessi: 1. Ibúðarhús. 2. Af-

greiðslustofa og geymsluhús. 3. Vefnaðarhús. 4. Spunahús. 5.

Skáli. 6. Uilarstofa. 7. Skemma. 8. Eldiviðarhús. 9. Fjós-

skemma. 10. Vefarabústaður og 11. Klæðskerabústaður. Enn
fremur bef jeg rekist á bréf frá verzliinarnefndinni til stjórnar-

innar dags. 25. sept. 1797 og sækir nefndin þar um leyfi til að

hefja hjá stiptamtmanninum á íslandi 1500—2000 dali og verja

þeim til verksmiðjunnar í Reykjavík.'^ Er þetta hið síðasta, er

•vér vitum með vissu af verksmiðjunum að segja/

I>annig vesluðust stofnanirnar sraámsamau upp og féllu að

lokum niður. Má óhætt fuUyrða, að til einkia fyrirtækis á ís-

landi hafi verið varið jafn miklum kröptum og jafn miklu fé

er þó aö lokum virtist sem kastað á glæ. Féllu Skúla afdrif

stofnananna mjög þungt, en það féll honum þó þyngst af öllu,

að ymsir meðal landsmanna slettu skuldinni á hann, er stofnan-

irnar urðu til lítilla nota, og báru honum það á brýn, að hann

' Sjá Isl. Journal 1789 No. 468.

= Sjá Isl. Journal 1798 No. 2215.

3 Sjá Isl. Journal 1797 No. 635.

* Jón Espólín segir (Árb. XI, 99) að árið 1799 hafi eigi verið

annað eptir af verksmiðjunum í Reykjavík en þófaramylnan og

hún spillt og óbrúkuð. og af öðru ekki annað en brennisteinsverkið

á Húsavík Norðlendingar höfðu einnig stofnað iönaðarfélag að dæmi
Sunnlendinga, en það varð eigi langlíft og mun litlu hafa fengið

áorkað. Um endalok þess fer Jón sýslum. Jakobsson svofeldum

oröum í annál sinum (No. 962 á safni Á. M.): >Farverí og

valkemilluinnrétting vor norðanlands neyðist nú (1793) til að kunn-

gera Fallit, hæði sökum óhæfilegra óeptirvæntra fraptpeninga kaupm.

Lynges, og nokkurra Interessenta óskila, þar engin ráö sáust að

fá nyjan peningastyrk til að setja verkið í drift, þó materialia væru

til. en samt óþénleg — sum«.
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hefði mest hugsað um eigin hagnað í þessu niáli. I>etta voru

þakkir þær, er hann hreppti fyrir 30 ára strit og mæðu.

VII.

I>egar konungur tdk að sér verzlunina 1759, var það fráleitt

ætlan stjdrnarinnar, að hann skyldi reka hana framvegis, heldur

aðeins til bráðabyrgða og þar til aðrar ráðstafanir yrðu gerðar,

er þættii heppilegar. En þótt nú stjörnin máske fyrst í stað^

hafi hugsað sér þá tilhögun á verzluuinni, að konungur tæki

hana að sér fyrir fullt og allt, þá hefur hún þó eflaust skjótt

fallið frá þeirri hugmynd er hún sá að konungur beið allmikinn

skaða við þetta fyrirkomulag. Hitt mun og eigi hafa gert all-

lítið, að þessi verzlunartilhögun bakaði stjórninni töluverðs um-
stangs og ómaks. Bæði verzlunarstjórarnir og kaupmenn leituðu

til ríkisstjórnarinnar með hvert smáræði í verzlunarsökum og

þóttust eigi mega ráðast í neitt, hversu lítilfjörlegt sem var,

áður þeir hefðu leitað álits og samþykkis stjórnarinnar. I>að er

því vel skiljanlegt þótt stjórninni eigi gætist að þessu fyrir-

komulagi. er var henni slíkur byrðarauki, og hyggði á breytingar,

Arið 1760—61 lagði hún svolátandi spurningu fyrir ísiendingai

»Hvort má álíta heppilegra fyrir framtíðina, að selja

verzlun Islands einhverju félagi á leigu, eða reyna
til að koma á nokkurs konar sérverzlun á vissum
höfnum,^ er rekin sé með tiistyrk fulltrúa í Kaup-
mannahöfn?« Eigi er mér kunnugt um, hvort margir urðu

til að svara þessari spurningu eða á hvern hátt þeir svöruðu

henni; jeg hef aðeins rekist á svar Skúla Magnússonar^ Fer

hann þar fyrst nokkrum orðum um íslenzka verzlun yfir höfuð

og gleymir eigi að gefa hinuni fornu fjandmönnum sínum, Hör-

möngurunum, ýmsar snuprur; því næst bendir hann til verzlun-

arfrumvarps síns frá 1757. Skjalið er stutt og eigi sérlega

merkilegt. Hann svarar eigi beinh'nis spurningu stjörnarinnar,

en þó er auðráðið af bréfi hans, að hann hallast mest að síðari

uppástungunni, þótt eigi falli hún honum allskostar vel í geð.

|>að hefur optar en einu sinni verið tekið hér fram, að kon-

^ Orðíð >sérverzlun* táknar hér danska orðið >Separat-Handel* til

aðskilnaðar frá >félagsverzlun* (Kompagni-Handel).

' Sjá No. 55 í handritum Magnúsar Stephensens á skjalasafni Á.M..
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ungur skaðaðist að mun á verzluniuDÍ og vildi helzt losast við

hana. Stjörnin beið þess eins, að henni gæfist tækifæri á að

selja hana þannig af hendi að nokkurn veginn góð trygging væri

fyrir að hún yrði rekin á viðunanlegan hátt. |>etta margþráða

tækifæri bauðst árið 1763, því þá var myndað stórt félag í

Kaupmannahöfn, er nefndist »Hið almenna verzlunarfélag«.

Stjdrnin greip þegar til og samdi við félagið um að takast hina

íslenzku verzlun á hendur. Var verzlunarskilmálinn dagsettur

15. ág. 1763.^ Ýmsir meðal hinna mest virðu borgara í Kaup-

mannahöfn tóku þátt í félagi þessu og naut það í fyrstunni hins

niesta trausts. íslendiugum voru að vísu umskipti þessi eigi

kærkomin, því þeir höfðu átt sældardaga meðan konungsverzl-

unin stóð, að minnsta kosti í samanburði við hina fyrri tíma.

létu þeir eigi mikið á öánægju sinni bera, og vissu eigi

glöggt, hvernig þeir áttu að snúast við þessu nýja félagi. feim
var bæði um og ó. ÖUum var kunnugt um, aö félagið réði yfir

mikilli fjárupphæð og var voldugt mjög, og þar á ofan naut það

náöar og hylii konungs og stjórnarinnar. Ymsir meðal lands-

manna væntu sér göðs af því, en Skúli sagði hreint og beint

eins og hans var von og vísa, að hann áliti þetta versta glappa-

skot af stjórninni.

í fyrstunni virðist svo sem verzlun félagsrns hafi verið all-

góð, að minnsta kosti báru Islendingar sig eigi upp undan því.

pó ráku menn sig brátt á það, að margt fór nú öðruvísi en

meðan konungsverzlun stóð, og var heldur eigi annars að vænta.

í>að var fyrst þegar landabúar sáu aðfarir félagsins við stofnan-

irnar, að þá almennt tók að gruna, að eigi mundi mega allt of

mikið byggja á loforðum þess og fyrstu framkomu. J>að var

gamall vandi, að félögin fyrst í stað sýndu lipurð og göða um-
gengni til að hæna landsmenn að sér, en skiptu svo allt í einu

ham og breyttu háttalagi sínu. Svo för einnig í þetta skipti.

Verzlunin fór hríðversnandi ár frá ári og klögunum landsmanna

til stjörnarinnar tók eptir gömlum vauda að rigna niður. Og
þótt undarlegt megi virðast, þá tóku fyrst að verða veruleg

brögð að þessu eptir komu Ara Guðmundssonar til laudsins.

Hann var sendur upp 1767 eins og þegar hefur verið frá sagt,

og var hvorttveggja í einu, yfirkaupmaður á Hólminum, stærsta

og þýðingarmesta verzlunarstað landsins, og stjórnandi stofnan-

* Sjá Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 466
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anna. Hversu honum fdrst við stofnanirnar, hefur áður verið

tekið fram, og sömuleiðis hvernig honum tókst að vekja óvild

manna og óánægju út um allt land.^ En eigi var nóg raeð það,

heldur tóku menn nú einnig að kvarta sáran yfir kaupskap

hans. Hann var ókunnur íslenzkum verzlunarháttum og fór allt

í handaskolum fyrir honum. Auk þess var hann bæði dramb-

látur og hrokafullur, uppstökkur og ófyrirleitinn og skoðaði al-

þýðumenn eins og hunda, er engan rétt ættu á sér. I viðskipt-

um öllum var hann hinn óþjálasti og lék menn á stundum mjög

sárt. f>að var eins og honum væri unun í að beita því hart-

nær ótakmarkaða valdi, er lagt var í hendur honum, til að mis-

bjóða landsmönnum sínum á ýmsan hátt.^

Árið 1768 tókst félaginu loks að baka sér svo megns hat-

urs hjá öllum landsmönnusDj að eigi verður á milli skilið hvort

var verr þokkað, Hörmangarafélagið eða það, og báðu allir því

hinna mestu bölbæna. Ástæðan til þess var sú, er hér greinir.

Árið 1768 hafði félagið að vanda keypt kornbyrgðir, er senda

-skyldi upp til íslands, og var það samkvæmt ákvæðum verzlun-

arskilmálans skoðað áður það væri sent af stað. Skoðunarmenn

komust að þeirri niðurstöðu, að hér um bil 2000 tunnur af méli

þessu væru ónýtar, og í kring um 200 tunuur mjög illa malaðar,

svo stjórnin lagði þvert bann fyrir að það væri fiutt til íslands.

En verzlunarfélagið skeytti þessu engu og sendi mélið til ís-

lands eigi að síður. J>egar þangað kom fóru sýslumenn til að

vanda og skoðuðu vörurnar, og komust þeir því nær allir að

þeirri niðurstöðu, að mélið væri óætt og jafnvel skaðlegt fyrir líf

og heilsu manna. Var rúmum 1000 tunnum af því kastað í sjó,

og átti Skúli mestan þátt í því. Mélið var bæði úldið og

myglað, og jafnvel kaupmenn sjálfir urðu að játa, að þeir eigi

einu sinni vildu bjóða það skepnum sínum. f>rátt fyrir þetta

reyndu þeir þó að troða því upp á menn og það jafnvel við

fuUu verði, og eigi allfáa fátæklinga neyddu þeir til að kaupa

það, en urðu þó að sitja uppi með megnið af því. Ef nú hefði

verið jafn hart í ári og þegar Hörmangarafélagið forðum sveikst

undan að byrgja iandið, hefði engu betur farið en þá og mundi

fólk hafa hrunið niður unnvörpum. f>að getur varla leikið neinn

efi á því, að það hefur verið tilgangur félagsins að reyna að

^ Sjá hér að framan bls. 88.

' Sjá Islaudsk Journal 1769 No. 3217, 3224 og 3229.
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snuða því upp á menn við fullu verði, því í sumum tunnunum
var gott mél í báða enda, en í miðjunni ýlda ein eða mygla, og

verður það varla skýrt á annan veg en þann, að tunnurnar hafi

verið fylltar þannig með vilja. |>egar farið var að hreifa þessu

máli, freistaði félagsstjórnin fyrst í stað að neita því, að mélið

væri óætt, en er l)að eigi stoðaði, tók hún til hins sama óyndis-

úrræðis og Hörmangarafélagið forðum, að hún bar ýmsar sakir

á Islendinga og þá meðal annars, að þeir rækju launverzlun.

Að henni eigi tókst að frelsa sig með því, er augljóst.

fegar stjórnin varð þess áskynja, að félagið þvert ofan í

bann hennar hafði flutt mélið til íslands, brást hún reið við og

fékk konungsboð um það 2. maj 1769 að böfða skyldi mál á móti

því fyrir tiltektir þess. Skyldi málið fyrst dæmt af nefnd, og léti

félagið sér eigi lynda nefndarúrskurðinn, skyldi það lagt fyrir

hæztarétt. I nefndina voru skipaðir 2 menn, þeir Horn etaz-

ráð og generalauditör Bornemann. peir íhuguðu raálið vel og

rækilega, þótt eigi virtist neitt tvíræði geta verið á því, og kváðu

eigi upp dóm sinn fyrri en 8. febr. 1772. Var félagið þar dæmt
til að gjalda 4400 dali fyrir viðvikið.^ Félagið lét sér lynda úr-

skurð þennan og stefndi eigi málinu fyrir hæztarétt. enda hefði

* Baeturnar voru ákveðnar þannig tiltölulega fyrir hverja höfn

fyrir sig:

Tíl Kefiavikur verzlunarumdæmis , 200 dalir

- HafnarfjarÖar — 400 —
- BildudaU — 300 —
- FatreksfjarÖar — 300 —
- Eymrbaldca — 400 —
- Eyjafjarðar — 200 —
- Isafjaröar — 300 —
- Húsaviktir — 400 —
- Stykkishólms — 400 —
- BeyöarfjarÖar — 100 —
- Dýrafjaröar — 100 —
- Vopnafjaröar — 100 —
- Hólmsins — 400 —
- Grindavíkur — 100 —
- Skagastrandar — 300 —
- Stapa — 200 —
- Búöa — 200 —

Samtals. . . 4400 dalir

(Sjá >Kongelige Besolutioner for Island^ 1778 No. 1).

8»
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það varla fengið betri útreið þar. Stjdrnin var fyrst 1 stað í efa

um, hversu verja skyldi fé þessu. Samkvæmt ummælum verzl-

unarskilmálans átti að skipta því á meðal íbúa verzlunarumdæm-

anna, en með því eigi var um stærri upphæð að ræða, þótti

stjórninni varla taka því, enda hefði eigi komið mikið á mann.

Loks komst hún eptir samráö við Thodal stiptamtmann að þeirri

niðurstöðu, að bezt væri að verja upphæðinni til að stofna sjóð

og skyldi rentunum varið til að kaupa fræ og utsæðiskorn og til

verðlauna fyrir jarðabætur og dugnað 1 búnaði. Var þetta stað-

fest með tilskipun 13. apríl 1773.^

Um sömu mundir átti verzhmarfélagið í máli við nokkra íslend-

inga úfc af upptekt á vöru, og var Skúli Magnússon þar í broddi

fylkingar. Tildrögin til þess máls voru þau, er hér skal greina.

Áður skip komu til landsins sumarið 1769, skrifaði Skúli sýslu-

mönnum og bað þá hafa gætur á, er þeir færu til og skoðuðu

vöruna, hvort kaupmenn eigi hefðu meðferðis vörutegundir, er

eigi væru nefndar í verðlagsskránni, og skoraði á þá, svo fram-

arlega sem það reyndist, að gera vöruna upptæka. Er auðséð af

þessu, að Skúli hefur hugsað sér að hefna þess á félaginu að það

árinu áður hafði flutt mélið það hið skemmda til landsins, því

áður hafði aldrei verið tekið á því, þótt kaupmenn flyttu ómetna

vðru. Að vísu urðu fáir við tilmælum landfógeta, en þó nokkrir,

og er skip komu til landsins, tóku þeir sig til, Magnús Ketils-

son í Stykkishólmi, Jón Skúlason og Guðmundur sýslumaður

Runólfsson í Grindavík og á Bátsendum, og Skúli sjálfur og

Jón sýslumaður Eggertsson á Hólminum og gerðu upptækar tölu-

verðar vörubyrgðir. Innsigluðu þeir sumt og létu eptir undir

varðveizlu kaupmanna, en tóku sumt og höfðu á brott með sér.

Voru síðan gerðar ráðstafanir til að selja nokkuð af þeim við

opinbert uppboð. J>eir létu sér eigi einasta nægja meö vörur

þær, cr skipin voru fermd með, heldur leituðu þeir einnig uppi

í verziunarhúsunum vörubyrgðir frá fyrri árum og fóru allt eins

með. f>eir Skúli og Jón Eggertsson komu 4. júlí á Hólminn

ásamt með 2 vöruskoðunarmönnum, I>orkeli f>órðarsyni og por-

birni Bjarnasyni, og tóku þar vörurnar upp úr bátnum jafn-

harðan og hann lagði að landi og innsigluðu. Ætluðu þeir síðan

að láta færa gózið burt, en í þeim svifum kom þar að Ari Guð-

Sjá Kongelig Resolution angaaende Griindlœggelsen af Melbödernes

Fond. Lovsaml. f. Isl. 4. B. bls. 6.
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niundsson heldur fasmikill og hrópaði af mikiUi reiði: »And-

skotinn sjálfur hafi ykkur! J>ið komið hér að eins og ræningjar

og takið go'z mitt upp úr bátnum«, og mörg fleiri dþvegin orð

lét hann sér um munn fara og bað þeim hinna verstu bölbæna.

Skúli var eigi lengi á sér og tók þegar vitni að orðum hans.

Ari varð enn æstari, er hann sá hve kyrrlátir og stilitir hinir

voru, og æddi bölvandi og ragnandi fram og aptur. Kallaði

hann á Præstö skipstjóra og bað hann fara og sækja menn sína

og vildi þegar láta ráða á þá Skúla og Jón. Eigi tók heldur

betra við, er Skúli gekk rakleiðis heim 1 hús Ara og brauzt inn

í svefnherbergi dóttur hans og tók að leita þar í öUum krókum

og Idmum. Komu þar upp úr leitinni 4 strangar af lérefti og

tók Skúli þá. Ari var nú orðinn alveg hamslaus af bræði og

barði saman hnefum með ópi og illum látum. Skúli mælti þá

ofboð stillilega: sjíað sæmir illa höfðingjum að láta eins og

grimmir hundar^. Við þetta varð Ari enn æfari og æpti með

mildlli grimmd: ^DjöfuIlinn hafi þig! ert enginn höfðingi

heldur hreinn og beinn ræningi!« Skildust þeir við svo búið og

haföi Skúli raegnið af gózinu heim með sér til Viðeyjar.

Skúli þóttist eigi mega liggja undir skömmum þeim og iU-

mæluœ, er Ari hafði ausið yfir hann, og stefndi honum fyrir

héraðsrétt í Reykjavik út af meiðyrðunum. Ari þverskallaðist

hvað eptir annað við að mæta og krafðist þess, at vitnin þau

hin dönsku, er hann leiddi fram, væru yfirheyrð í Kaupmanna-
höfn. Sýslumaður var 1 hálfgerðum vandræðum og komst að

lokum að þeirri niðurstöðu, að þar eð þetta væri meiðyrðamál og

báðir málsaðilar hefðarmenn,^ þá lægi það fyrir utan sitt áóm-
svið. Skúli stefndi málinu fyrir yfirrétt árið eptir og lögðu þar

báðir málsaðilar fram sókn og vörn skriflega. Ari reyndi að bera

hönd fyrir höfuð sér og afsakaði sig allt hvað hann gat, en

reyndi að níða framferði Skúla. Verður því eigi neitað, að land-

fógeti hafði sýnt hinn mesta ofstopa og yfirgang í tiltektum sín-

um, Meðan Skúli var að snuðra í svefnherberginu, kveðst Ari

hafa látið kalla á Jón Eggertsson og spurt hann, hvort þeir

hefðu nokkra skipun eða heimild til að leita í híbýlum hans, og

hefði Jón kveðið nei við og skorast undan að taka þátt í rann-

sókninni, er Skúli fór þess á leit við hann. Léreftsstrangana,

sem Skúli gróf þar upp og hafði á brott með sér, kvaðst Ari

^ Ari hafðij eius og áður hefur verið frá skýrt, herráðs nafnbót.
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sjálfur hafa átt og væri það til marks um það, að innsigli hans

hefði verið á þeim. Kvaðst hann eigi geta annað en álitið þann

mann uppvöðslusegg og ræningja, er án nokkurrar lagaheimildar

brytist inn í hús hans og tæki eigur hans með valdi og hefði á

brott með sér. Að hann sjálfur hafi hrdpað og æpt, kvað hann

vel geta verið, og þótti honum sem fáum væri hent að vera

lágmæltir undir slíkum kringumstæðum. A Norvegi eru menn
vanir«, segir hann, »þegar villidýr ráðast að fénu, að fæla þau

burt með öpi og óhljóðum«. Með þessu vel valda(!) dæmi endar

hann vörn sína. Hinn 20. júlí 1770 féll dömurinn í yfirréttin-

um og voru þar ummæli beggja dæmd dauð og ógild og hvor-

igum voru sektir dæmdar. Lengra komst málið aldrei.^

Eins og nærri má geta, undi verzluuarfélagið illa upptekt

vörunnar og bar sig upp við stjörnina. Sötti það um að fá nefnd

skipaða til að dæma málið og var það veitt. Bauð stjörnin þeim

J>or8teini Magnússyni sýslumauni í liangárvallasýslu og Jóni

Jönssyni aðstoðarsýslumanni sama staðar (aðstoðarsýslum. 1768—
1785, sýslum. 1785—88) aö taka málið fyrir og var nefndar-

skipunin dagsett 30. marz 1770.^ Var þeim falið á hendur að

leggja úrskurð á: í fyrsta lagi, hvort eigi bæri að álíta vöru-

upptektina á Bátsendum, Grindavík, Hólrainum og Stykkishölmi

með öllu ólögmæta, og hvort mönnum þeim, er átt höfðu þátt í

henni, eigi bæri að skila kaupmönnum verziunarfélagsins vörun-

um aptur í því ásigkomulagi, er þær voru i við upptektina, eða

að öðrum kosti að gjalda fullt andvirði þeirra; í öðru lagi, hvort

mönnum þeim, er átt höfðu þátt í upptektinni og þar af leið-

andi yfirgangi gagnvart félaginu, eigi bæri að bæta félaginu þá

óvirðing og þann skaða, er það hefði hlotið af því, og auk þess

sæta maklegri refsingu fyrir sjálfræði sitt, og loks í þriðja lagi,

hvort þeim eigi skuli dæmt skylt að gjalda nefndarmönnum

þóknun fyrir starfa sinn og allan málskostnað félagsins í þessu

máli. —
Skúli sótti um aptur á móti, að stjörnin tilnefndi aðra 2

menn til að íhuga sakir þær, er hann fyrir hönd landsmanna

þöttist hafa fram að færa. Var helzta sökin sú, að verzlunar-

félagið eptir eigin geðþötta hafði lagt verð á vörur þær, er eigi

voru til nefndar í vetðlagsskránni, og hafði neitað sýslumönnum

* Sjá No. 116 fol. á Landsbókasafninu.

^ Sjá Lovsaml. f. Isl. 3, B. bls. 642.
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um að fá að sjá innkaupsverð þeirra í vörulistanum, er þeir

kröfðust þess við skoðunargerðina til þess að geta lagt sannsýni-

legt verð á þær. Var Skúla veitt þetta og nefndarskipun send

6. apr. 1770 Jóni varalögmanni Olafssyni (varalögm. s. og a,

1758—1767, og n. og v. 1768—1777) og Jóni sýslumanni

Arnórssyni.^

í>egar til kom gátu þeir Jón Ólafsson og Jón Arnórsson

ýmsra orsaka vegna eigi mætt, enda áttu þeir leið mjög langa.

Féll þannig andstefnusökin niður, en hinir 2 dæmdu málið og

- dæmdu að öllum hinum uppteknu vörum skyldi skilað aptur eða

fullu andvirði þeirra, og málskostnað allan skyldu upptektar-

menn gjalda.^ Skúli stefndi málinu fyrir hæztarétt, en nefndar-

úrskurðurinn var þar staðfestur og því bætt við, að upptektar-

menn skyldu gjalda einn fyrir alla og allir fyrir einn.

|>egar að gjalddaga kom, neitaði Skúli með öUu að gjalda

sektina og eigi var heldur nærri því komandi, að hann skilaði

aptur vörunum. Verzlunarfélagið varð því að taka til sinna

ráða að ná peningunum og gerði Lindberg málaílutningsmaður

þess ráðstafanir i þá átt. Fór Guðmundur sýslumaður Runólfs^

son eptir beiðni hans til Viðeyjar 17. ágúst 1774 og bjóst að

taka lögtaki hjá Skúla til fullnægingar hæztaréttardómnum. Var

upphæð sektarinnar 312 dalir. Skúli var nýfarinn til Bessa-

staða, er sýslumaður kom, og varð því Jón sonur hans fyrir

svörum. Sýslumaður ítrekaði þá kröfu félagsins, að vörunum

væri skilað aptur, en Jón kvað þess enga von. Til allrar óham-

ingju fyrir verzlunarfélagið hafði Thodal stiptamtmaður skipað

svo fyrir, að áður nokkur aðför væri ger að fé Skúla til full-

nægingar kröfum félagsins, skyldi lagt hapt á alla muni hans

og þeir virtir til tryggingar opinberum sjóðum, er Skúli hafði

undir hendi, því stiptamtmaður þóttist hafa fundið IðOO daía

rýrð í sjóðum hans. pó bauðst hann til að falla frá þessari

kröfu svo fraœarlega sem Skúli vildi útvega gilda ábyrgð, en

Skúli kvað náttúrlega nei við því. Var nú tekið að virða muni

Skúla, en þeir reyndust er til kom eigi jafn mikhr og menn
höfðu vænt eptir. Hafði Skúli fyrir nokkrum árum síðan í votta

viðurvist afhent Jóni syni sínum búið í Viðey með öllum pen-

ingi kvikum og dauðum og húsbúnaði öllum. Jarðagóz hans

' Sjá Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 6í6.

Sjá Espólíns Árbækiír X, bls. 103.
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stóð sem trygging fyrir fé konungs, er hann hafði undir hendi,

og ein af jörðum hans var sett Skálholtskirkju í veð fyrir lán.

Fannst þar því eigi annað en klæðnaður hans og bækur og einn

reiðhestur með reiðtýgjum, er hann kvaðst ómögulega geta án

verið í embættisferðum sínum, og féllst sjálfur sýslumaður á það.

Jón Skúiason leyfði að kvikfénaðurinn og innbúið væri virt, en

aðeins til tryggingar opinberum sjóðum. Var það alls virt á

665 dali með fötum öllum og bókum. I þessum svifum kom að

Jón sýslumaður Eggertsson og krafðist þess, að munir Skúla

væru teknir lögtaki til að borga með sektina fyrir upptektina

á Hólminum til helminga við sig, en eins og áður er sagt, var

stiptamtmaður látinn sitja í fyrirrúmi. Var nú tekið að leita

dyrum og dyngjum að vörunum hinum uppteknu, en ekkert

fannst. Átti það eptir sögu Jóus Eggertssonar helzt að vera

sajet,^ glerflöskur og hvítt léreft. Hefur Skúli eflaust verið bú-

inn að sjá fyrir þeim og verja til sinna eigin þarfa. Félagið

bafði þannig ekkert upp úr aðför sinni og veit jeg eigi til að

Skúli hafi nokkurn tíma goldið sektina. Jón sýslumaður Eggerts-

son varð fyrir mestum óförunum, því haun hefur sjálfsagt orðið

að taka mestan þátt í að gjalda sekt Skúla samkvæmt ákvæð-

um hæztaréttardómsins. Verður og eigi annað sagt en að Skúla

hafi farizt smánarlega illa við Jón, því hann ginnti hann til að

taka þátt í upptektinni með sór, með því að telja honum trú

um, að hann mundi ávinna sér náð og hylli stjórnarinnar með

röggsemd sinni.^

Eptir því sem tímar liðu fram fór verzlun hins almenna

verzlunarfélags síversnandi og drifu klaganirnar að víðsvegar af

landi. Vilji menn fá yfirlit yfir kærur íslendinga viðvíkjandi fé-

laginu, er eigi annað vænna en að kynna sór skjöl »Land"
kommissíonarinnar<:, og þarf þar eigi lengi að leita fyrir sér

áður maður rekst á umkvartanir yfir verzluninni. Eins og áður

er getið var »Landkommissíomn<: send upp 1770 og var það ein

af aðalskyldum hennar að kynna sér íslenzka verzlunarhætti og

leggja ráð á um tilhögun verzlunar þar framvegis. Auk þess

sem nefndarmenn sjálfir lögðu alla alúð á að kynna sér verzlun-

ina, skoruðu þeir á landsmenn að láta klaganir sínar og álit í

^ Sajet var eins konar klæðategund.

^ Sjá yAdskillige Regnskahs- og Stervbossager fra Kotnmissœrerne i

Stiftamtmand Thodals Bo<' á Rikisskjalasafninu.
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Ijósi. pmítn þeir eigi len^i að ýta undir menn hvað þetta

snerti og drifu skjölin að víðsvegar af laudi. Er svo að sjá sem

menn hafi almennt fagnað því að fá tækifæri til að láta í Ijósi

álit sitt um þetta mál og undir niðri vænt eptir, að það máske

mundi hafa þau áhrif, að einhverjar umbætur yrðu gerðar á

verzluninni. En þess ber jafnframt að gæta, að skjölin máske

eru nokkuð íburðarmikil sum og bera verzlunarfélaginu verr sög-

una, en það á skilið. pó má geta þess, að skjölunum ber furð-

anlega saman hvað ákæruna snertir þótt þau séu sitt af hverju

landshorni. Viljum vér hér tilfæra hinar helztu sakir, er menn
báru á félagið í skjölum þessum.

f»að sem menn almennt kvörtuðu sárast yíir, var skortur á

nauðsynjavöru, svo sem méli, timbri, salti og færum. í>að skeði

margopt að alþýða manna eigi gat fengið matvöru í kaupstaðn-

nm, en varð að taka út á afurðir sínar ýmsan óþarfa, svo sem

kramvöru, tóbak og brennivín. Verzlanirnar voru opt timbur-

lausar, svo ef tvær eða þrjár árar hrukku í sundur, urðu skipin

að standa uppi. Menn neyddust til vegna saltleysis að leggja

fisk sinn blautan inn í kaupstaðinn, og var það einmitt til-

gangur kaupmanna, því þeir græddu eigi alllítið á því að láta

verka fiskinn sjálfir. Færi voru stundum alls eigi fáanleg og

bagaði það menn opt og tíðura. Auk þessa voru vörurnar stund-

um mjög slæmar og sumar með öUu ónýtandi. Mélið var úldið

og maðkað, klæðin of mjó, illa þæfð og gisin, og voru þau verst,

sem komu frá verksmiðjunum í Keykjavík, færin grautfúin og

timbrið alloptast óhæft til húsasmíðar og ára. Engu að síður seldu

kaupmenn opt vörur þessar fullu verði og ueyddust menn til að

kaupa þær, því eigi var annað betra um að velja.

Eitt af því, er alþýða manna bar sig hvað mest upp undan,

voru tafir þær, er menn urðu fyrir á verzlunarstöðunum í kaup-

tíðinni. Á sumum verzlunarstöðum, t. d. Grindavík, var eigi

nema kaupmaðurinn einn til að afgreiða menn og gekk það bæði

seint og stirðlega, því þangað sóttu margir. Á Hólminum var

afgreiðslan frámunalega slæm. I>egar menn voru komnir þangað

opt langt að yíir vötn og fjallvegi, urðu þeír að sætta sig við

að bíða þar þetta 3—4 daga í beztu bjargræðistíðinni áður þeir

voru afgreiddir, og þóttust hólpnir ef þeir gátu sloppið með það.

Var það einkura Ari Guðmundsson, er menn kvörtuðu yfir í

þessa átt. Hann reis sjaldan úr rekkju fyrri en um hádegis-

bilið og var búðinni þá fyrst lokið upp. Stóðu menn svo í
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þéttri fylkingu fyrir dyrum úti allan daginn og stympuðust á

um að komast að; en Ari hafði samt sem áður engan asa á sér

og fór hægt að öllu. A Eyrarbakka urðu menn stundum að

bíða 2—3 daga eða lengur, og opt bar það við að menn ofan í

kaupið yrðu að snúa tómheutir heim aptur þegar tii kom. Á
stundum skeði það. þegar menn voru komnir með vörur sínar í

kaupstaðinn yfir fjöll og firnindi, að kaupmenn neituðu að veita

þeim móttöku, og gátu þeir ætíð fundið sér eitthvað til afsök-

unar, t. d. að vörurnar eigi með öllu væri eins og verðlagsskráin

fyrirskipaði. |>efcta var náttúrlega komið undir eigin geðþótfca

viðkomandi kaupmanns og var opt eigi annað en dutlungar, og

má nefna það eitt sem dæmi þess, að prjónlesi því, er synjað

hafði verið í Stykkishóimi, var orðalaust veitt móttaka á Skaga-

strönd Enn kvörtuðu raenn sáran yfir mismun þeim, er gerður

var á fiski- og prjónlesreikningi. f>að var algild regla að þeir,

er lögðu fisk og lýsi inn í kaupstaðinu, fengju 12"/o afslátt á

vörum þeim, er þeir tóku út. |>ó var það stundum, að kaup-

menn beittu þeim kíækjum við menn, er þeir þorðu að bjóða

slíkt, að þeir reiknuðu fisk og lýsi eptir prónlesreikningi. Auk
alls þessa kvörtuðu menn yfir rangri vog og mæli, og prestur

nokkur, Einar pórðarson að nafni,^ bar kaupmönnum það á brýn,

að þeir á stundum hækkuðu reikninga manna, og bauðst hann

til að verja þessa ákæru sína raeð eiði.

Að lokum má geta þess, að kaupmenn gerðu raikinn mun
á höfðingjum og heldri raönnum annars vegar og svo sauðsvört-

um almúganum hinns vegar. Við heldri menn voru þeir blíðir

og gáfu þeim kost á að velja hið bezta úr vörunum, en við al-

þýðu manna voru þeir byrstir og óþjálir', slettu i þá úrbrakinu

og léku þá opt og tíðum svo sárt, að mönnura hlýtur að renna

til rifja. |>ess er getið ura kaupmann á Hólminum (Aia?), að

hann eigi hafi hleypt nema einum eða tveimur inn í búðina í

einu og verzlað þar við þá fyrir lokuðum dyrum til þess að þeir

eigi gætu vitnað upp á hann, þótt hann léki þá illa. f>að var

algeng venja, er menn þóttust of hart leiknir af kaupmanni og

báru sig upp undan því, aö hann þá skoraði á þá að hefja mál,

en bölvaði sér um leið upp á, að eigi skyldi hann fyrri staðar

nema en það væri dærat fyrir hœztarétti, og var þetta alloptast

^ Einar þórðarson var prestnr að Hvammi í Hvamnissveit 1754—

1800.
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nóg til að draga kjarkinn úr fátækum og lítilsigldum alþýðu-

mönnum. I einu var það enn, að kaupmenn voru alvanir að

beita ofríki gagnvart alþýðumönuum, en það var með tilliti

til skemmdrar og niðursettrar vörú. Neyddu þeir opt hinu

versta úrhraki upp á menn við fullu verði og var kvartað yfir

því víðsvegar af landi. Jeg vil leyfa mér að tilfæra hér 2

dæmi, er tekin eru af handahófi meðal margra. Árið 1769 kom
lítið eitt af góðum trjávið til verzlunarinnar á Bátsendum og var

hann einkar vel til fallinn í árar. J>egar kaupmaður varð þess

var, að menn voru mjög fýknir í hann, tók hann til þess bragðs,

að láta þá eina fá nokkuð af hinura nýja trjávið, er vildu skuld-

binda sig til að taka dálítið með af hinum fornu, rifnu og hálf-

fúnu borðum, er verzlunin hafði orðið að sitja uppi með, við

fullu verði. Auðvitað uröu eigi margir til að taka þessu boði,

en þó voru þeir nokkrir, er sárneyddust til þess. Hitt dæmið
er úr sama kaupstað og getur um meðferð kaupmanns á bónda

nokkrum úr Eangárvailasýslu. Bóndinn hafði róið á Bátsendum á

vetrarvertíðinni og kom í kauptíðinni til að leggja inn fisk sinn.

Kaupmaður vildi fá manninn til að taka nokkuð af hinu óæta

méli, er vöruskoðunarmenn höfðu sett niður, viö fullu verði, en mað-

urinn færðist undan. í>egar kaupmaður eigi fékk talið hann á þetta,

tók hann til þess bragös að láta manngarminn bíða allan daginn

til þess að vita, hvort hann eigi mýktist. Afgreiddi hann allan

daginu hina og þessa, er komu að, en gaf bóndanum það svar,

er hann kvartaði yfir biðunum og tók það fram, að hestar sínir

hefðu staðið glorhungraðir allan daginn, að hann yrði að vera

þolinmóður og bíða meðan hann afgreiddi hina. Seint ura

kveldið, er allir voru farnir úr búöinni og burt af staðnum,

veitti hann loks manninum áheyrn og fór þeim þar margt á

milli, það er furðu þótti sæta, en bóndinn fékk enga uppreist síns

máls, því vitni voru engin.

Engu betur en kaupmenn fóru afgreiðslumennirnir og búðar-

drengirnir með alþýðumenn, og sannaðast þar sem optar, að »fé

er jafnan fóstra h'kt«. Jeg skal að endingu tilfæra hér eitt

dæmi, er Guðmundur sýslumaður Kunólfsson getur um í einu

af skjölum sínum, sem skýrt tekur þetta fram. Honum farast

þannig orð : » Vinnumennirnir, afgreiðslumennirnir og búða-

drengirnir á verzlunarstöðunum taka sér vald til að drottna avo

að segja yfir lífi alþýðu. Mig rekur minni til atviks eins, er

bar við hér á Hafnarfirði fyrir nokkrum árum. í þvi að jeg var
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að stíga á bak til að ríða á alþing, kom böndi nokkur úr Ár-

nessýslu grátandi til mín. Hann hafði lagt vinnumannshlut sinn

inn í Hafnarfirði og bað meðal annars um eitt borð, er hann

ætlaði í orf, og fékk haun ávísun kaupmanns upp á það. pegar

hann kom til að sækja borðið, tók vinnumaður verzlunarinnar

€itt af hinum minnstu, er bæði var fúið og rifið, og merkti

bónda það áður hann fengi séð, hvort hægt væri að uota það í

orf eður eigi. fegar böndinn varð þess vís, að borðið var óhæft

til þess, bað hann vinnumann um annað betra, en í stað þess

að skipta, óð vinnumaður upp á hann með fúkyrðum og bar-

smíð og mátti bóndi þakka síiium sæla að hann slapp ómeiddur.

Gekk hann því næst til kaupmanns og bað hann í guðanna bæn-

um að líkna sér og láta sig hafa annað betra borð, því ella

kvaðst hann eigi sjá nein úrræði til að geta slegið tún sitt og

lægi þar viö líf sitt og fjölskyldu sinnar. Kaupmaður svaraði

honum í styttingi og kvaðst hafa annað að gera en hlýða á

harmagrát hans. Kom þá bóndinn til mín og skýrði mér grát-

andi frá málavöxtum. Jeg tók þegar 2 vitni og bjóst að inn-

sigla borðið og senda til stjórnariunar, en þá kom annað hljóð

í strokkinn og kvaðst kaupmaður fyrir mín orö vilja skipta við

bónda og láta hann fá annað betra«. f>essari frásögn er þannig

varið, að oss hlýtur að renna til rifja, er vér hugsum til þess»

hvílíkt tjón veslings bóndanum gat staðið af öðru eins smáræði

og þessu, og að kaupmaður skyldi hafa brjóst í sér til að fara

þannig með manninn. J>að er eigi langt frá því, er vér sjáum

þetta dæmi og önnur eins, að oss finnist ummæli Jónasar skálds

Hallgrímssonar í hinu alkunna kvæði hans um kaupmenn rétt

og makleg.^

»Ijandkommissí onin^ lét sér eigi eingöngu nægja með

að skora á menn að koma fram með umkvartanir og aðfinningar

viðvíkjaudi vorzluninni, heldur hvatti hún þá einnig til að láta

í Ijósi álit sitt um, hversu bezt mæfcti koma -verzluninni í við-

unanlegt borf. Ymsir af landsmönnum, einkum meðal embættis-

lýðsins, urðu við tilmælum nefndarinnar og sendu henni álit sitt

um þetta mál, en eins og líklegt má þykja voru skoðanir þeirra

* Að því er snertir klaganir yfii' verzlunin'ni, sjá >La^idkommissionens

Dokumenter<L litt. A No. 2, H No. 5—6—7, X No. 2, AA No. 2 og

5, CC No, 2, DD, EE No. 1-2, GG, II No. 3, KK, NN, PP No. 2,

SS, UU, XX No. 5, ZZ No. 2, 6 og 8 og li No. 2.
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í þessu efni margvíslegar. Fáir þeirra komu fram með verulega

ýtarlegar tillögur í þessu máli, heldur létu sér nægja með blátt

áfram að skýra frá, livort þeir álitu félagsverzlun, sérverzlun á

vissum höfnum eða frjálsa verzlun hið heppilegasta fyrirkomulag.

Skúli Magnússon einn kom frara raeð allýtarlegt frumvarp um
frjálsa verzlun, og er það hið raerkilegasta af skjölum nefndar-

innar í þá átt. Hafði hann saraið skjal þetta fyrir þrem árum

síðan eptir áskorun Reventlows greifa og þóttist engu þurfa við

það að bæta.^ Stígur hann hér að vissu leyti skrefi lengra en

í frumvarpi sínu frá 1757 að því er snertir frelsi og óbundnar

hendur í verzlunarsökum. Er inntak þess í stuttu máli þetta:

»1. gr. 10 duglegura kaupmönnum frá Danmörku, Norvegi,

Hertogadæmunum og Hollandi, er hafa bæði fjármagn og láns-

traust, skal gefinn kostur á að fiytjast til íslands og setjast að

á þeim af hinum 24 höfnum landsins, er hentugastar þykja. —
2. gr. fessir 10 kaupmenn skulu útvaldir af stjórninni. — 3. gr.

I fyrstu 10 árin skulu þeir undanþegnir öllura sköttum og álög-

um að tollinura einum undanskildum. f>ó skulu þær afurðir

landsins, er þeir afla sér við fiskiveiðar, hvala- og selaveiðar .um

fram það, er aflazt hefur venjulega hingaðtil, njóta tollfrelsis

fyrstu 10 árin. — 4. gr. íbúar landsins skulu slá sér saman

við kaupmenn þessa eptir því sem hver og einn hefur efni til og

umsamið verður. — 5. gr. Kaupraönnum þeim, er nú reka

verzlun á höfnum landsins, skal veitt heimild til að setjast niður

framar öllum öðrum, svo framarlega sem þeir hafa til þess fjár-

magn og næga þekkingu á verzlunarsökum, og verzlunarþjónum

þeira, sem nú eru við verzlunina, skal heimilt að ganga í þjón-

ustu hinna nýju kaupmanna, en þó skulu íslendingar sitja fyrir

öllum öðrum. — 6. gr. Konungur leysir verzlunina úr höndum
hins almenna verzlunarfélags með því að kaupa af þvi verzlun-

arhús öll og fyrirliggjandi vörubyrgðir, og raun það í hæzta lagi

svara 50,000 dölura. pessa 50,000 dali fær konungur endur-

goldna með ágóðanum af tollinura á næstu 10 árum. pess niá

vænta, að konungur láti verzlunarhúsin eptir þeim af ibúura

landsins, er þegar í byrjun leggja fé til verzlunarinnar, og eigi

þeir síðan hlut í þeim tiltölulega eptir því, hve mikið fé þeir

hafa lagt fram. Skal sá, er lagt hefur fram 50 dali, eiga sera

^ >Pian og Demonstraiion hvorledes Island kan drive sin egen frie

EandeU, dags. Kmh. 24. apr. 1767.
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svari 200 dölum í húsunum og vörubyrgðunum, og ber að álíta

sem hann hafi lagt fram 250 dali til verzlunarinnar. — 7. gr.

Leggja skal toll á allar vörur, er fiytjast úr ríkjum konungs til

Islands, og skulu þær tollaðar á þeim stað, er skipin eru fermd

og viðurkenning um það fylgja með skipinu til íslands. Finnist

nokkrar vörur á skipinu. er eigi eru tollaðar, skulu þær tafar-

laust gerðar upptækar. Svara skal tollinum af hinum erlendu

vörum á þeirri höfn, er þeim er skipað upp. Állar íslenzkar.

vörur skulu tollaðar í landinu og skal tollurinn greiddur toll-

tollþjónunum í reiðu peningum. Skipa skal 10 tollþjóna á ís-

landi og skulu þeir hafa umsjón með höfnunum eptir því sem

hér segir: 1 með Vestraannaeyjum, 1 með Eyrarbakka, 1 með
Grindavík, Bátsendum, Keflavík, Hafnarfirði og Hólminum, 1

með Búöum, Stapa, ölafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi,

1 með Patreksfirði og Bíldudal, 1 með Isafirði, Dýrafirði og

Reykjafirði, 1 með Skagaströnd og Hofsós, 1 með Eyjafirði og

Húsavík, 1 með Húsavík og Vopnafirði og 1 með Reyðarfirði og

Berufirði. Tollþjdnar þessir skulu sjálfir halda aðstoðarþjóna og

skulu þeir njóta viss hluta af uppteknum vörum, er að öðru

leyti skal skipt jafnt miUi hegningarhússins í Reykjavík og verk-

smiðjanna. — 8, gr. Eigi má ferma né aíferma skip annars-

staðar á Islandi en á einhverri af þessum 24 höfnum, og liggur

við upptekt skips og farms ef út af er brugðið. Verði nokkur

iandsmanna uppvís að því, að hann hafi annars staðar stigið um
borð í skip í öðrum tilgangi en þeim, að færa það á höfn, varðar

það búslóðarmissi og Brimarhólmsvist. — 9. gr. Sökum um-
stangs þess og anna, er leiða kann af þessu verzlunarfyrirkomu-

lagi fyrir hið æðra embættisvald á íslandi, skal stiptamtmanni

gert að skyldu að dvelja stöðugt í landinu og amtmenn skulu

vera 2, annar á Suðurlandi og hinn á Norðurlandi. — 10. gr.

Gera má að tollurinn af íslenzkum vörum nemi árlega 10,751

dölum og af erlendum vörum 18,795 d., samtals 29,546 dölum.

Arleg útgjöld við tollheimtuna má gera að nemi 2500 d. og

verða þá eptirstöðvarnar 27,056 d., er á 10 árum nemur rúmum
270,000 dölum. Ef frá því er dregin upphæð sú, er verzlunar-

félaginu var greidd fyrir verzlunarhús og vörur, og sem nemur

að meðtöldum rentum 70,000 dölum, verða eptir 200,000 dalir.

Verzlunarfélagið geldur árlega í afgjald af verzluninni 7000 dali,

á 10 árum 70,000 dali, og er þess þannig að vænta, að konungur
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á 10 árum græði við hið nýja verzlunarfyrirkomulag 130,000 d.

fram yfir það, er hann nú græðir«. —
f>ess var að vænta, að ýmsum gætist miður að verzlunar-

frumvarpi Skúla og hefðu margt við það að athuga. Fyrirkomu-

lag það er hann fór fram á, var svo nýstárlegt og svo gagn-

stætt því, er menn voru vanir að hugsa sér íslenzka verzlun, að

það gat varla hjá því farið að þeim hnykti við og í fljótu bragði

virtist þetta ógerningur. Ýmsir meðal íslendinga urðu því til

þess að mæla móti því og þótti sem ómögulegt væri að koma
því á. Einn af hinum helztu, er andæfðu því, var Ólafur amt-

maður Stephensen, og með því skjal hans er einna merkast og

skynsamlegast meðal þeirra, er berja niður tillögur Skúla, vil jeg

leyfa mér að tilfæra hér hinar helztu af aðfinningum hans og

mótbárum.^

Ólafur þykist fullviss um að frumvarp landfógeta sé sprottið

af hl^'jum hug og einlægum vilja, en kveður því þó svo varið,

að litlar líkur séu til að það verði konunginum eða landinu til

heilla, og eins og nú sé ástatt, sé ómögulegt að koma því í

kring. Að því er tollinn snertir, óttast Ólafur að hann verði

mjög óviss í harðærum og fiskileysisárum, og auk þess segir

hann, að Skúli setji bæði útfluttar og innfluttar vörur mikils til

of hátt. Skúla telst svo til, að árlega flytjist út úr landinu

5000 tunnur af keti, en Ólafur kveður tæplega flytjast 1000

tunnur; sömuleiðis segir hann, að af gærum, ull og prjónlesi

flytjist tæplega ^jb hluti þess, er landfógeti nefni til Skúli hafði

gert tollintf af útlendri klæðavöru 1333 d., en Ólafur kveður það

ekki géta náð nokkurri átt svo framarlega sem það sé tilgang-

urinn, að verksmiðjunum í Reykjavík sé haldið áfram. |>ví næst

kemur hann fram með aðalmótbárur sínar og eru þær þessar:

1. t>ar sem landfógeti tekur það fram, að valdir skulu úr 10

kaupmenn, þá er slikt eigi í raun og veru frjáls verzlun, heldur

aérverzlun á einstökum höfnum, því verzlunin er bundin við ein-

staka menn. 2. Hætt er við að þessir 10 aðalkaupmenn mundu
kaupa upp alla hina beztu vöru og útiloka aðra frá að taka þátt

í verzluninni eða reka verzlun. 3. Ætla má að toUurinn, sem

^r settur nokkuð hátt, mundi verða til þess að hækka verð á

vörunni. Auk þess mun veita örðugt að fá 10 fjáða kaupmenn

til að setjast að á íslandi, því margir örðugleikar eru á verzl-

* Sjá >La7idkomm. Dokumenter^ lit. II.
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uninni og hefur opt þjappað hart að kaupmönnum í harðærum,

þótt þeir hinsvegar haíl stundum grætt að mun í góðu árunum.

Sem dæmi þess má tilfæra, að frá Hólminum, sem er einn af

beztu verzlunarstöðum landsins, koma stundum eigi nema 60

sk'ð' af fiski og nokkrar byrðar af prjönlesi á ári, og að frá

Hofsósverzlun, sem er bezti sauðakaupstaður landsins, fiytjast

annað árið 800 tunnur af keti og tólk, en næsta ár eigi nema
einar 60 tunnur. Sumar af höfnunum eru og svo hættulegar,

að kaupmeun opt og tíðura missa þar bæði skip og góz, t. d.

Eyrarbakki, Bátsendar, Skagaströud og Húsavík. Er þetta eigi

svo tilfinnanlegt þegar heilt félag á í hlut, en má vel verða til

þess að ríða einstaklingnum að fuUu. 4. |>að er full ástæða til

að óttast, að enginn af kaupmönnum vilji verða til þess að sigla

á þær hafnir landsins, er eigi framleiða fisk eða ket eða aðra

vöru, sem vænta má ríflogs ágóða af. Hefur slíkt opt borið við

í harðærum. 5. Mjög örðugt mun veita að hafa eptirlit með
aðflutninginum og er hætt við, að kaupmenn aðeins flytji þá

vöru til landsins, er þeir mega vænta mests ágóða af, en skoll-

ist við að fiytja næga nauðsynjavöru, 6. Eigi má ólíklegt þykja

að kaupmenn, svo framarlega sem þeir eigi geta komið sér

saman við landsmenn, muni verða allt of uppvöðslumiklir og

misbjóða alþýðu manna, og er hætt við að örðugt muni veita að

ná rétti sínum á þeim, eigi sízt séu þeir enskir, þýzkir eðá hol-

ienzkir. 7. Við því er hætt, að kaupmenn þessir eigi muni

góðir á að veita alþýðu lán, sem þó er bráðnauðsynlegt og óhjá-

kvæmilegt í harðærum. 8, Eigi mundu kaupmenn þessir láta

eptir neina matvöru á höfnunum, er grípa mætti til ef við lægi.

9. Svo framarlega sem slægi í ófrið með Evrópuþjóðum, mætti

vænta þess, að kaupmenn frá löndum þeim, er tækju þátt \ hon-

um, neyddust til að stöðva aðflutniuga sína. —
I>annig er varið mótbárum Ólafs og ber þvi eigi að neita,.

að sumar þeirra eru allstórvægilegar og þýðingarmiklar, en aðrar

aptur á móti rýrar og lítilsverðar. Hér er því miður eigi tæki-

færi til að athuga þær nánar og vega þær upp á móti rökum

Skúla. Síðast í skjali sínu lætur Olafur í Ijósi álit sitt -ura

verzlunina. Kveðst hann vel vita, að flestir séu á því að ein-

okunarverzlun sé skaðleg og kveðst hann verða að fallast á það.

En meðan íslendingar sjálfir eigi séu færir um taka þátt i verzl-

uninni, segir hann að eigi sé ráðlegt að innleiða frjálsa verzlun,_

og muni sérverzlun á einstökum höfnum reynast heppilegust..
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Tillögur hans eru því þessar: 1. Að hverjum lausakaupmanni

séu leigðar 2 hafnir saœeinaðar, ein fiskihöfn og ein fjárhöfn;

2. Að leigutíminn 3Ó eigi látinn vera lengri en 6 ár, þn þá megi

búast við að kaupmenn geri sér far um að reka verzlunina með
samvizkusemi til þess að fá tímann framlengdan. og þá megi

hinsvegar, svo framarlega sem þeir eigi gefist vel, losast fyrr

við þá; 3. Til lausakaupmanna ætti eigi að taka aðra en Dani

og Norðmenn; 4. í>ar eð 2 fiskihafnir verða um fram, er jafnað

er niður fiski- og fjárhöfnum, væri heppilegast að selja íslending-

um sjálfum á leigu Hafnarfjörð og Keflavík og leyfa þeim að

flytja vörur sínar hvert er vilja. Ætti landið í heild sinni að

svara afgjaldinu og verzlunin að rekast á kostnað þess.

Allflestir af embættismönnum landsins voru á Ólafs máli.

í>eir gátu eigi neitað því, að einokunarverzlunin var laudinu til

hins mesta niðurdreps, en fáir þeirra höfðu nægan kjark 1 sér

til að slíta af sér öll bönd og ráða til fuUkomlega frjálsrar verzl-

unar. |>ötti þeim sem landið væri allt of illa á sig komið til

þess og þjóðin of dáðlaus og lítilsigld. Flestir álitu því verzl-

unartilhögun á borð við þá, er var fyrir 1732, heppilegasta, að

minnsta kosti þar til landið hefði tekið meiri framförum og

landsmenn haft færi á að kynna sér verzlunarsakir.^ Sumir

þeirra kváðu jafnvel frjáisa verzlun mjög skaðlega sem stæði og

ætluðu að hún mundi verða til óbætaulegs tjdns fyrir land og

lýð. pannig fer Sveinn lögmaður Sölvason í bréfi til Ólafs amt-

manns Stephensens svofelldum orðum um þetta: »Jeg er ein-

dregið á móti hugmyndinni ura frjálsa verzlun og vona að yðar

Velborinheit komi í veg fyrir hana, svo við eigi hreppum enn

ineiri eymd og vesöld. Sérverzlun á einstökum höfnum hefur

alla tíð verið bezt og heppilegust fyrir landið«. f^ess ber þó að

geta um leið, að Sveinn lögmaður var að mörgu forn í skapi og

eigi gjarn á nýjungar. Af öUum erabættismönuum iandsins voru

það aðeins einir 2 menn, er aðhylltust uppástungur Skúla, en

það er um þá að segja, að annar þeirra var Magnús Ketilsson,

systursonur landfógeta, en hinn Jón sýslumaður Arnórsson (að-

stoðarsýslum. í Múlasýslu 1769—1778, og sýslum. í Snæfellsnes-

sýslu 1778—1792), er síðar varð tengdasonur hans. Magnús

Ketilöson segir hér um: ^fað hefur lengi verið þörf á frjálsri

' Sjá >Landkomni. Dokimenter< litt. G No. 2, H, K, II No. 2, KK
No. 1, LL No. 1, Hh No. 2. li No. 2 og n,

9
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verzlun á Islandi, en landið hefur áður betur getað borið hana

en nú, er það er þjakað og niðurdrepið af einokunarverzluninni.

Allt það, er bendir á skaðsemi einokunarverzlunarinnar að því er

Island snertir, sýnir um leið nytsemi hinnar frjálsu verzlunar.^

»LandkommÍ3SÍ onin« átti nú í raun og veru úr vöndu

að ráða. Að vísu voru flestir embættismenn á því, að bezt væri

aö koma á sérverzlun fyrir vissar hafnir, en álitu þó frjálsa

verzlun heppilegasta af öUu, ef nokkur kostur væri á að inn-

leiða hana. J>á voru enn nokkrir, er engar nj'jungar vildu og

þótti bezt að halda fast við hina gömlu félagsverzlun,- og loks

voru þrír menn, er fast og eindregið héldu fram frjálsri

verzlun, og hafði stjórnin sjálf fengið nefndarmönnum frumvarp

Skúla í hendur og lagt þeim á hjarta að yfirvega það vel og

rækilega. Nefndarmenn fundu margt og mikið að athuga við

uppástungur Skúla og þótti ógerningur að laga íslenzka verzlun

eptir þeim. í fyrsta lagi þótti þeim engin von til þess, að dug-

legir kaupmenn, er væru fjáðir og hefðu lánstraust, vildu yfir-

gefa föðurland sitt og fíytja til Islands, í öðru lagi þótti þeim

sem tollreikningur Skúla yfir útflutta vöru af íslandi væri fjarri

öllum sanni, og í þriðja lagi óttuðust þeir, að verð á nauðsynja-

vöru mundi stíga fram úr öllu hófi, er svo hár tollur væri lagður

á hana. Komust þeir loks að þeirri niðurstöðu, að sem stæði

mundi frjáls verziun hvorki vera holl fyrir konung né landið, en

létu þess getið um leið, að vel mætti hafa þetta í hyggju og

búa sig undir það í kyrþey. Álitu þeir fyrst og fremst, að sem

jnesta alúð bæri að leggja við jarðræktina. f>egar svo íbúum

tæki að fjölga og kjör þeirra að batna, þá fyrst væri til þess .

hugsandi að koma upp einu eða fleiri kauptúnum. Til þess að

búa landsmeun undir að taka þátt í verzluninnij áiitu þeir að

nauðsynlegt væri að velja 10—12 efiiilega embættismanna- og

bændasyni og koma þeim í vist hjá hinum beztu kaupmönnum
í Björgvin, Molde, |>rándheimi og Kristjánssundi. Skyldu þeir

sitja í vistinni í 12 ár til þess að kynnast nákvæmlega öllum

verzlunarsökum.^

Dm þessar mundir var tekið að fjúka í ílest skjól fyrir

^ Sjá yLandkonim. Ðokimenfer* lit. BB.
^ Einn á meðal þeirra var Bjariii sýslumaður Halldórsson.

^ Sjá ^BetœnknÍnger og Forslag fra dt beskikkede Komniissmrer i

Isíand.^ (Á Ríkisskjalasafninu).
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vorzlunarfélagiuu, þvi nú var eigi uóg með að Islendingar bæra
sakir á það og létu illa yíir því, heldur tólíu aumir af . hinum
fyrverandi kaupniönnum þess og verzlunarþjónum að hreyta í það

óuotum og skömmum á prenti. Árið 1771 kom þannig út í

Kaupmannahöfn pjesi nokkur, er fór hörðum orðum um félagið

og um einokunarverzlunina yfir höfuð, og var þess getið til, að

eiuhver uákominn félaginu eða að minnsta kosti einhver Dani,

er vel þekkti til, hefði ritað hann. Hvetur pjesi þessi sera fyrst

til að losa um bönd hinnar íslensku verzlunar/ Árið eptir birt-

ist annar bæklingur, er fór enn harðari orðum um félagið og

vorzlun þess, og var Ari Guðmundsson höfundur að honum.^

Hafði félagið að lokum eigi séð sér annað fært en að víkja

honum frá embætti sem kaupmanui á Hóiminum og stjórnanda

stofnananna, og skrifaði nú Ari bækling þennan í hefndarskyni

við félagið, því fráieitt hofur hanu gert það í því skyni að friö-

þægja með því fyrir syndir sínar og afbrot á Islandi. Uthúðar

hanu þar félaginu á aílar lundir og rífur niður sem mest má
verða. Kveðst hann hafa reynzluna fyrir sór, að margt fari af-

laga við hina íslenzku verzlun. Læzt hann muni skrifa annan

bækling um aöfarir félagsins við stofnanirnar, en kveðst aðeins

vilja kunngera hér með fáum orðum, að tilgangur félagsins sé

sá að eyðileggja þær og upphefja með öllu. Bæklingur

þessi kom þó aldrei út svo jeg viti til. pví miður gleymist Ara

að geta þess, að hann sjálfur var helzta og auösveipasta verk-

^ Pjesi þessi ber tiíilinii: ^Tillæg iil Fhiíodani fórste liœfte^ eller

Afhandling om Hayidelen^ og isœr den Islandske*-. Kmh. 1771.

HÖfundurinn gefur að endingu svolátandi ráðleggingu til umbóta

landinu: 3>Rp. Absit monopolium, detur oppositum. Dige-

ratur per tres annos et invitentur omnes subditi opulentiores. Nor-

vegi imprimis, ut migrent in Islandiam cum tota famiHa, habi-

tentque ibidem ad fmem vitæ usque, Privilegiis singularibus suf-

fulti. D. S. Til alle og enhvers Efterretning* (o : Einokunarverzl-

unin skal upphafm og í stað hennar innleidd frjáls verzlun. Skal

þessu komið í kring á 3 árum og skal öllum þegnum kouungs. er

fjármagn hafa, en þó sérstaklega Norðmönnum, gefinn kostur á að

flytja til íslands með allri fjölskyldu sinni og hafast þar við til

dauðadagSj og skulu þeir njóta sérstakra réttinda. D. S. þetta til-

kynuist hér með einum og sérhverjum).

^ Sjá T'Anmœrkninger over Compagjiids Eandd paa Island. skrevne

af IslandopMlus*. Kmh. 1772.
9*
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færið í höndum félagsins bæði til að misbjóða mönnura í verzl-

unarsökum og til að eyðileggja stofnanirnar.

Hinn 31. júlí og 31. dec. 1772 sendi verzlunarfélagið 2 um-
sóknir til stjórnarinnar og fór þar fram á: 1. Að konungur

gæfi því eptir afgjald það, er væri fallið síðan 1770 og næmi

14000 dölum, og 2. Að því yrði gefið cptir afgjaldið fyrir hin

eptirstandandi 11 ár, er verzlunarskilmálinn gæti um, og að verð

væri hækkað á méli, brauði, grjónum og brennivíni. Að öðrum

kosti þóttist félagið eigi mega rísa undir verzlunarbyrðinni og

lcvaðst verða að biðja sér lausnar frá hinni íslenzku verzlun.

Stjórninni fannst engin ástæða til að bænheyra félagið og

þótti sem það heföi lítt verðskuldað eptirgjöf eða önnur náðar-

merki. Minnti hún það á mélbæturnar og málið mikla út af

stofnununum. Félagið svaraði og rcyndi að afsaka sig á allar

lundir. Báru félagsstjórar það fyrir sig, að nefnd sú, er dæmdi

í mélmálinu, eigi nógsamlega hefði teki til greina hina ilju upp-

skeru 1767, né heldur að niélið það hið skemmda hefði verið

niður sett. Að því er stofnuuunum viðvíkur, segir félagið, að

þær séu sér óviðkomandi og kveður það eigi geta bakað kon-

ungi ncins tjóns, þótt þær leggist niður. Jón Eiríksson lét í

Ijósi álit sitt um raál þetta með ýtarlegu skjali 30. jan, 1773.

Fer hann mjög hörðura orðum ura félagið og segir að hver maður

með heilbrigða skynsemi hljóti að sjá, hversu lélegar og barna-

legar viöbárur félagsstjóranua séu. Með því að láta sér lyndaúr-

skurð nefndarinnar í raélmálinu segir hann að þeir fyllilega bafi

viðurkennt, að hann væri réttlátur, og samningurinn frá 2. apr.

1764 sýni bezt, hvort stofnanirnar séu félaginu óviðkomandi.

»0g þar eö nú félagið^, segir hann, »sjálft að fyrra bragði hefur

farið þess á leit, að því sé veitt lausn frá hinni íslenzku verzl-

un, svo framarlega sem umsóknir þess eigi verði teknar til greina^

þá virðist raér maklegast að verða viö beiðni þess, þó eigi í þeira

tilgangi, að selja öðru félagi verzlunina á leigu, heldur

til þess að reyna aö koma betra skipulagi á hina íslenzku verzlun

og rýraka til um verzlunarböndin.*^

Hiun 17. júli 1773 tilkynnti Thodal stiptamtmaður íslenzk-

um embættisraönnum, að verzlunarfélagið hefði sótt um aö hækkað

væri verð á nokkrura vörum, og bað þá láta 1 Ijósi álit sitt um

^ Sjá No. 55 í handritum M. Stephensens á safni Á. M.
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það mál. Auk þess miunist hann lífcið eitt á frálsa verzlun og

fyrirkomulag hennar á íslandi. Skúli svaraði bréfi stiptamtmanns

4. sept. s, á. og reyndi þar á allar lundir að afsfcyra því, að

verð á íslenzkura vörum væri hækkað, og kvað það mundu verða til

hins mesta tjóiis fyrir landið. Segir bann að engum sé kunniigra

um íslenzka verzlunarhæfcti en sér, enda hafi verzlunarmálið verið

aðalviðfangsefni sitt í 50 ár, allfc frá þeim tíma, er honum veitt-

ist sú virðing og ánægja(!) að vera búðarsfcrákur við verzlunina

á Húsavík. Hugmyndir Thodals um frjálsa verzlun þykir hon-

um furðu skynsamlegar, en hefur þó ýmislegfc við þær að afchuga.

Hann álífcur fjarsfcætt að hefja frjálsa verzlun á íslandi, svo

framarlega sem íslendingum sjálfum eigi verði gefinn kostur á

að taka þáfcfc í henni, og muni það gera úfc af við landið, sem

nú sé 'svo að fram komið að ýmsu leyfci. Einasti vegurinn til fram-

íara fyrir iandið, álítur hann sé sá, að íslendingar sjálfir eigi

þátt í verzluninni, en enginn megi hjálpa þeim til þess utan

konuugur einn. Að öðru leyti vísar hann til uppástuugu sinnar

frá 1767 og þykir honura undarlegfc, að hann aldrei skuli hafa

fengið að heyra mófcbárur þær, er færðar hafi verið frara gagn-

vart henni, p6 hyggsfc hann muni fara nær um, hverjar þær

helzt séu, fc. d. að eigi muni hægfc að fá þá 10 kauffínenn, er

hann stingi upp á. |>etta segir hann að megi vel vera, en ræður

þá til þess að taka 10 af hinum uúverandi íslenzku kaupmönn-

um, og þykir honum öliklegt að mikil vandræði muni verða úr

að semja við þá. Reyndar segir hann, að þeim sé ókunnugt um
erlenda verzlun, en úr því megi bæta með því að hafa konsúl

eða umboðsmanu í Kaupmannahöfn. Samkvæmt verzlunarskil-

málanum gefcur enginn nema konungur leysfc verzlunina úr hönd- .

um félagsins; segir hann að tollurinn sé óhjákvæmilegur til þess

að konungur fái kosfcnað siun endurgoldinn og raegi ísiend-

ingar því eigi bera sig illa ytír honum. Sökum þess hve bág-

borið ástand landsins sé, þykir honum sem brýna nauðsyn beri

til að rýra sem mest aðflutning erlendrar vöru og nofca sem bezt

afurðir landsins sjálfs. Peningaskort landsins álífcur hann eigi

með öllu ólæknandi, og segir hann að það muni bráfct koma í

Ijós ef haldið sé sparlega og skynsamlega á við verzlunina. Enn
fremur þyidr honum sem bráða nauðsyn beri tii að koma á

reglubundnum póstgöngum innanlands. Að fresta því að inn-

leiða frjálsa verzlun þar til svo margir íslenzkir verzlunarþjónar,
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sem útheimtist, hafi numið verzlun erlendis, áh'tuv hann með öllu

J>annig lét Skúli aldrei hjá liða, er tækifæri bauðst, að

brýna fyrir mönnum nauðsyn frjálsrar verzlunar. fað var hjart-

ans sannfæring hans, að þjóöin ætti sér engrar uppreistar von

meðan einokuuarverzluniu hvildi yfir landinu, og hann var laugt

á undan samtíðarmönnum sínum í því efni. Að hann eigi

hefur barizt fyrir þessu máli af hatri einu og óvild gegn verzi-

unarfélaginu, eins og sumir af fjandmönnum hans báru honum

á brýn, má meðal annars ráöa af því, að hann hvatti til að láta

kaupmenn félagsins siíja í fyrirrúmi fyrir öðrum, er um hina

nýju verzlun var að ræða. Hann þöttist fullviss um, að kaup-

raenn mundu taka stakkaskiptum, er losað væri um verzlunar-

böndiu, og reynzlan bar síðar meir vott um, að hann að mörgu

leyti hafði rétt fyrir sér í því.

J>egar verzlunarfélagiö sá, að stjórnin eigi vildi leggja því

neitt liðsinni, þótti því mál til komið að reyna aö losast við

verzlunina. Nú var það undir náð og miskunn stjórnarinnar

komið, hvort félaginu leyfðist að hætta við verziunina eða eigi,

því samkvæmt verzlunarskilraálanum var það skuldbundið til að

reka hana til ársloka 1783. En eins og nærri raá geta, þótti

stjórninni eigi ráðlegt að neyða félagið með harðri hendi til að

halda verzluninni áfram, því við því mátti búast að það kæmi

niður á íslendingum. Var því afráðið að veita félaginu lausn,

og skyldi nú konungur enn á ný taka að sér verzlunina (1774).-

Eins og áður fyrr varð nú einnig sú raunin á, að allt tók

stórum umbótum, er verzlunin komst í hendur konungs. Var

eptir mætti létt undir með landsmönnum í öllu, samin ný og

aðgengilegri verðlagsskrá (1776) og ýrasar ráðstafanir gerðar

landsmönnum til heilla og landinu til framfara. Komst það á

meðal annars, að sýslumenn allir á landinu skrifuöu utan árlega

og sögðu til, hve mikið þyrfti að flytja af nauðsynjavöru á hverja

höfn svo ætla mætti að landsmenn væru byrgir. Var þessu ná-

kvæmlega fylgt af stjórninni, og var nú eigi lengur verzluninni

um að líenna þótt svo kynni að reynast, að einhverjar hafnir

væru vanbyrgðar að nauðsynjavöru. Nú sátu og kaupmenn allt

^ Sjá •ÞAdshilligc Begnslcahs- og Stervbossager fra Kommissœrernc i

Stiftamtmand Thodals Bo.<^

= Sjá tilskipun 28. apr, 1774. Lovsamling f. Island 3. B. bls. 90—94.
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árið utn kring á verzlunarstöðunum, og máttu landsmenn þannig

verzla jafnt vetur og sumar. En með öllu þessu vildi verzluniu

eigi þrífast og gerði eigi betur en standast á endum skaði og

ábati. Enn sem fyrr hugsaði stjórnin sér þetta verzlunarfyrir-

komulag aðeins til bráðabyrgða, en eigi hugði hún þó framar á

félagsverzlun. Voru það nú eigi iengur íslendingar einir, er

veltu því fyrir sér, hversu helzt mætti koma verzluninni í gott

horf, heldur tóku einnig ýmsir meðal Dana að athuga þetta máL
Arið 1782 lagði ^Landbúnaðarfélagið* danska svo látandi

spurningu fyrir menn: ^HvilJcen er den bedste Randelsindret-

ning for lsland?« og hét verðJaunum þeim, er bezfc svöruðu.

Jón Eiríksson var einn meðal þeirra, er svöruðu spurningu fé-

lagsins.^ Alítur hann að einokunarverzlun aldrei geti orðiö

landinu til annars en óbætanlegs tjónSj því henni fylgi alit of

mörg ónáttúrleg bönd á báðar hliðar. Frjáls verzlun fyrir alla

þegna Danakonungs álítur hann að verði heppilegust, en vill

cigi rýmka svo mikið um, að öllum þjóðum sé leyft að reka

verzlun á Islandi, og kveður hann það maklegt, að þegnar Dana-

konungs njóti um fram aðra góðs af hinni íslenzku verzlun. Hann

kveður nauðsynlegt að stofna kauptún á íslandi áður frjáls

verzlun sé innleidd og kynna sér og mæla út hafuir allar, svo

pigi standi það siglingunum fyrir þrifura.^ Sömuleiðis kveður

hann æskilegfc að fá iðnaðarmenn fcil að sefcjast að í kauptúnun-

um og leitast við á allan hátt að efla fiskiveiðar og aðra at-

vinuvegi landsius. Jón seudi eigi svar sitt beinlínis til Land-

búnaðarfélagsins, heldur lét prenta það og tileinkaði félaginu án

þess að æskja verðlauna. Aunað svar sendi ^orkell Fjeldsted,^

og fékk hann heiðurspening úr gulli fyrir. Hann er svo að segja

alveg á sama máli og Jón. Segir hann meðal annars, að bráð-

nauðsynlegfc sé, að leitast við að fjölga íbúum á Islandi og

stingur upp á því að fengnir séu danskir, norskir, enskir, skozkir,

hollenzkir og þýzkir alþýðumenn til að flytja til Islands og taka

sér þar bólfestu. Álítur hann heppilegast að halda konungs-

^ Sjá T>For8Ög til Forheredelse til at besvare Landhusholdnings-Sel-

skahets Spörgsmaal: Hvilken er den hedste Eandelsindret^mig for

IslandU Kxnh. 1783.

^ J>að höfðu þegar verið gerSar ráðstafanir í þá átt, sjá Lovsaml.

f. Island 4. B. bls. 363.

^ Sjá yQm ny Randelsindretning udi Island^. Kmh, 1784-

I
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verzluninni áfram þar til allt þetta sé komið í kring, og muni

þá l'rjáls verzlun koma svo að segja af sjálfu sér.

Arið 1783 kom hið nafnkunna eldgos úr Skaptárjökli.

Fylgdi því hin mesta ótíð og hrundi niður peningur manna.

Kom þetta einnig niður á verzluninni og skaðaðist konungur

störum á henni á þessum árum. Stjórninni þtítti sem eigi mætti

lengur við svo búið standa og skipaði 16. febr. 1785 nefnd til

að íhuga almenn málefni Islands, og er hennar áður getið.^ I

uefndinni sátu þessir menn: Greifarnir Schimraelmann og Ke-

ventlow, Jón konferenzráð Eiríks.^on, ríkisráðin Schou og Wilh.

Aug. Hansen og jústizráðin Wormskiold, Hammeleff, Martini,

Pontoppidan og Frisch. Bókfærslumaður nefndarinnar var bar-

únn nokkur að nafni Eggers.

?ótt nú netnd þessi í raun og veru væri skipuð í tilefni af

Skaptáreldiuum og vandræðum þeim, er af honum stóðu, var

samt verzlunarmálið aðalviðfangsefui hennar. Hafði stiórnin nú

loks afráðið að koma á frjálsri verzlun og átti nefndin að íhuga

það mál og leggja á ráðin. Nefndin starfaði að þessu af miklu

kappi og gevði sér mikið far um að kynna sér málið vel og

rækilega. Nefndarraenn voru allir á einu máli um það, að eigi

væri tiltökumál að reka verzlunina lengur á kostnað konungs ef

þessum vandræðum héldi áfram, þvi ár frá ári varð skaðinn til-

finnanlegri fyrir fjárhirzlu hans og horfurnar voru engan veginn

góðar. Færir nefndin máli sínu til sönnunar eptirfylgjandi yfir-

lit yfir útgjöld og tekjur verzlunarinnar fyrir timabilið 1774

—

1784.-

Utgjöld. Tekjur.

a) Fluttar vörur til ís-

lands

h) Farmgjald
c) Tryggingargjald. ,

.

d) Kostnaður í Kaup-
manuahöfn

f

e) Tilkostnaður á Is-

landi

Samtals . .

.

Rd.

1336600
752905
89595

298167

435101

2902370

Sk.

65
88
37

15

81

86

a) Fluttar vörur frá

íslandi

b) Fyrirliggjandi vör-

ur í Kaupmh
c) Fyrirliggjandi vör-

ur á íslandi

d) Skuldir á íslandi

.

e) Hús og áhÖId á ísl.

Samtals . .

,

Mismunur,

.

22267 10

^ Sjá hér að framan bls. 109.

^ Sjá yKommissionen ang. Islands ahnindeUge Vœsen<. Expeditions-

protokollen bls. 274.
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pegar vér athugum yfirlit þetta verðum vér að játa, að

nefndin hafði rétt fyrir sér. 22 þúsund dalir eru eigi mikiU

gróði á 11 árum þegar gengið er út frá öllu því umstangi og

allri þeirri fyrirhöfn, er verzlunin bakaði stjórninni ár frá ári.

Enn fremur ber þess að gæta, að hér eru eigi reiknaðar rentur

af þeirri 1^2 miljón dala, er í verzluninni stóð. J>egar tekið er

tillit til þessa, verður skaði konungs mjög mikill og engin furða

þótt stjórnin væri óánægð með verzlunina. Útistandandi skuldir

á Islandi eru hér aðeins taldar 32418 dalir, en þær voru miklu

meiri og litlar líkur til að fá mikið af þeim inn fyrst um sinn.

Hér eru sem sé eigi reiknaðar nema skuldir manna fyrir tíma-

bilið 1777—1784, og eigi þær, er konungur tók við af verzlun-

arfélaginu. Samkvæmt aðalreikniugi nefndarinnar nam skulda-

upphæðin alls 61587 dölum.^ Að konungur skaðaðist meir á

verzluninni en félög þau, er rekið höfðu verzluuina á undan

honum, kom til af ýmsum ástæðum. Tilkostnaður við verzlun-

ina var mun meiri en áður eptir að kaupmenn tóku að sitja á

verzlunarstöðunum allt árið um kring, en aðalástæðan til þess

var þó eflaust sú, að nú var flutt meira til landsins af nauð-

synjavöru en áður, og miklu minna af kramvöru, tóbaki og

brennivi'ni, en á því höfðu kaupmenn grætt mest, Auk þess

hafði verð verið sett niður á ýmsum vörum eptir að konungur

tók við. Af bókum nefndarinnar er eigi hægt að sjá glögglega,

hversu reikningarnir stóðu við árslok 1784, með því að hinum

ýmsu reikningum, er uefndin fékk hjá verzlunarstjórninni, ber

eigi alveg samah í þessu efni, Kemur það til af því, að í sum-

um er talið til ágóða eður skaða, það er eigi finnst nefnt í öðr-

um, og eigi ber þeim heldur alveg saman að því er tímalengd-

ina snertir. í>ó er mismunurinn svo lítill, að hans gætir varla.-

A hinum síðustu árum hafði konungur biðið mikinn skaða á

verzluninni og þótti nefndinni sem ómögulegt væri að koma í

veg fyrir það með öðru en sparnaði við útgjöld til verzlunar-

innar, en áleit það þó eigi hægt meðan þetta fyrirkomulag væri

á henni. Ef verzlunin væri frjáls kvað nefndin hægt fyrir kaup-

menn að komast af með miklu minni tilkostnað. Bæði -vegna

þessa og margs annars var nefndin eindregið með því, að bezt

væri að reyna að koma á frjálsri verzlun og samdi hún um það

' Sjá Kommissionens Expeditionsprotokol bls. 428—29.
^ Til þess að menn geti glöggvað sig enu betur á ástandi verzlunarinnar
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mjög laugt og ýtarlegt fruoivarp, er koniingur staðfesti 13. júní

1787.^ Var þannig endi bundinn á einokunarverzlunina, er ríkt

hafði á íslandi í nærfellt 200 ár.

Allir íslendingar fögnuðu þessari tilskipun og eigi hvað

sízt Skúli Magnússon. Hann hafði í 50 ár barizt á móti kaup-

mönnum og einokunarverzluninni og er eigi að vita, hvort

frjáls verzluu hefði komizt svo fljótt á á Islandi, ef eigi hefði verið

gengið á undan allt stríð hans og barátta gegn verzlunaráþján-

inni, og eins og áður er sagt má í ýmsu sjá merki hans á

verzlunartilskipuninni, þótt eigi ætti hann beinh'uis þátt í henni.

Hún veitti honum nokkurs konar uppreist eptir allar þær hörm-

ungar, er hann hafði orðið að þola í viðskiptum sínum við kaup-

menn.

VIII.

J>egar vér lítum yfir æfi Skúla landfógeta Magnússonar og

rekjum lifsferil hans, er það eitt atriði, er vér hvað eptir annað

hljótum að reka augun í, en það eru deilur hans við yfirboðara

vil jeg tilfæra hér stutt yfirht yfir ágóða og skaða fyrir hvert ár

á tímabilinu 1774—84.

Ágóði. Skaði.

Rd. Sk. Rd. Sk.

Frá 1. sept. 1774 til síðasta ág. 1775 . . , , 41080 60 y

- - - 1775 ^ - 1776 . 10161 69 >

. . . 1776 - _ dec. 1777 . , . 36468 47 > >

177fi 44457 56 >

49708
32844
34983

>

>

09
08
53

>

>

>

>

6531
59923
53540

>

>

30
89
831784

249704 14 119996 10

Ágóði .... 129708 04

Þess ber að gæta, að samkvæmt reikningnum verður að draga

hér frá ymsar upphæðir, er eiga að tilfærast til úígjalda, svo ágóð-

inn verður að öllum kostnaöi frátöldum aðeins 21208 dalir. Kom-
missionens Expeditionsprotokol bls. 466).

Sjá Lovsaml. f. Island 5. B. bls. 417.
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sína, amtmennina og stiptamtraennina. Svo að segja frá fyrstu

byrjun embættisfærslu sinnar sem sýslumaður, og allt þar til er

hann dregur sitt síðasta andartak, er hann að einhverju leyti

missáttur við þá. Hann byrjar með því að storka Lafrentz amt-

manni, er hann hafði lagt bann fyrir utanför hans svo hann

eigi mætti sækja um Skagafjarðarsýslu, og hann endar með, kar-

lægur og hálf elliær, að gera Ólaf stiptamtmann Stephensen hálf

örvinglaðan með framferði sínu. Og þegar litið er nákvæm-

lega á deilur þessar, fær það eigi dulizt, að hann í allflestum

tilfellum á upptökin, þótt honum endur og sinnum kunni að hafa

verið gert rangt til.

J>egar eptir að hann hafði fengið veitingu fyrir landfógeta-

embættinu, varð hann missáttur við Pingel amtmann. Var svo

ráð fyrir gert, að hann sæti á Bessastöðum ásarat œeö amt-

manni' eins og áður haföi tíðkast. Höfðu amtmer.n og landfö-

getar allt til þess tíma í saraeiningu haft jörðina til ábúðar.

Skúli vildi helzt vera cinn í ráðum að því er búskapinn snerti,

því hann var vanur rausn og höfðingsskap frá Okrum og undi

sér illa á tvíbýli. Bauðst hann tii að standa fyrir búskapnum

og halda vinnuhjúin, en leggja amtmanni til það er hann þyrfti

til viðurlífis. |>etta þótti amtmanui lítil kostaboð og vildi með
engu móti ganga að þeim. Skúli tók sig þá til og skrifaði

stjórninni og bað um aðra jörð til ábúðar. Nefndi hann þar

helzt til Viðej^ er var konungsjörð og hafði um nokkur ár verið

eins konar athvarfsstaður fyrir sjúkiinga og sveitalirai. Gerði

hann ráð fyrir að stjórniu léti byggja þar nýtt hús handa sér,

því hann þdttist eigi mega hafast viö í hreysum þeim, er þar

voru fyrir, Lét stjóruin þetta að beiðni hans og var svo ráð

fyrir gert, að þeir Skúli og amtmaöur skiptu með sér vinnu-

fólki því, er var á Bessastöðum, og skyldi helmingur þe?s flytja

í Viðey með Skúla.

Amtmaður varð mjög gramur yflr þessum málalokum og

þóttist iUa haldinn, er Skúli skyldi hafa góða jörð til ábúðar og

eiga í vændum nýtt hús, en hann sjálfur mega til að sitja einn

eptir á Bessastöðum, er um þær mundir meira líktist iítilfjörleg-

um kotbæ en rausnarlegu höfðingjasetri. Ekki bætti það heldur

úr skák, að Skúli fékk vinnuhjúaskiptunum þaunig fyrir komið,

að meiri hluti hjúanna fylgdi honum og amtmaður sat eptir með

eina 3 vinnumenn, eina vinnukonu og einn vikadreng. Flutti
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Skúli þegar í stað frá Bessastöðum og sló tjöldum í Viðey og

bafðist við í þeira meðaa á húsabyggingunni stóð.^

Óvild Pingels jókst enn meir, er Skúli gerði honum það til

skapraunar at fara utan að honum fornspurðum 1751. Var sú

ferð eins og áður er um getið með fram gerð í því skyni að fá

iðnaðarstofnuDunum komið á fót. Pingel skrifaði stjórninni í

bræði siuni, kvað landfógeta hafa farið utan í óleyfi og réði

stjórninni til að leggja eigi allt of mikinn trúnað á orð bans,

þótt bann vildi leitast við að gylla fyrirtæki þau og nýbreyt-

ingar, er hann hefði í hyggju að koma á. Kvað hann vissara

að leita álits síns áður nokkuð frekar væri að gert í þessum

málum. Stjórnin gaf þessu bréfi amtmanns engan gaum, og má
geta nærri að honum hefur eigi orðið skapléttara við það. Leit

bann allt annað en býrum augum á Skúla er hann kom úr utan-

för sinni raeð gjafir í ríkulegum mæli til stofnananna og uáð og

hylli stjórnarinnar þar á ofan.^

Embættisfærsla Pingels fór öll í ólagi og var í ráðum baft

að víkja honum frá embætti. Beið stjórnin þess eins, að SkúU

fengi beimt úr höndum hans peninga konungs. Árið 1102 var

honum vikið frá og flutti hann þá til Kaupmannahafnar og hafð-

ist þar við síðan.^ Magnús lögmaður Gislason tók við embætt-

inu eptir hann. Voru þeir Magnús og Skúli allmiklir raátar,

þekktu vel hvor til annars og báru virðingu bvor fyrir öðrum.

Hafði Magnús tekið vel og rausaarlega undir með Skúla, er

hann hóf máls á iðnaðarstofnununura, og var þeim lengst af

öflugur styrktarraaður. Virti Skúli þetta við hann auk annars

fleira og var honum hlýðinn í embættissökum. Magnús bar

aptur á móti lotningu fyrir dugnaði Skúla og framkvæmdar-

semi og kom alloptast fram gagnvart honum fremur sem embættis-

bróðir on yfirboðari. Embættisfærsla Skúla var um þær mundir

í liinu bezta lagi og einkis á vant. Að lokum mun þó hafa

komið kulur milli þeirra í tilefni af ofanálaginu góða, er verzl-

' Sjá Isl. Journal 1751 No. 1450, 1480 og 1538.

' Sjá Islandsk Journal 1751 No. 1488.

^ Öndverðlega á næsta ári (1753) andaðist kona hans, meðfraui af

sorg yfir þessum óförum manns hennar. Jón Grunnvíkingur segir

SYo frá (No. 994, 4° A. M.): íi'ess ætti og að geta. að lians (o: Pin-

gels) góbfræga frú hlaut aÖ missa sálu sina frá sér í næstliðnum

martio. Nokkrir segja, að eigi hafi minnst undir þá sundurlosun

ýtt skapraun yfir landfógeta Skúla*.
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unarfélagið heimtaði og Magnús fyrir hönd íslendinga gekkst

undir að greiða. J>ó munu eigi hafa orðið nein veruleg brögð

að því, enda lézt Magnús skömmu síðar (1766).

Nokkru eptir fráfall Magnúsar Gíslasonar, tök að brydda á

ýmsu viðvíkjandi embættisfærslu Skúla, er athugavert þótti. Fór

þar sumt í háifgerðu ólagi, einkum að því er snerti reiknings-

færslu og fjárhald. |>etta stafaði mest af því, að Skúli var önn-

um kafinn við ýmislegt annað. Má geta því nærri, að bæði tafir

hans við stofnanirnar og hin miklu málaferli hans erlendis hafa

hlotið að ýmsu leyti að koma í bága við embættisannir hans.

Arið 1763 fékk hann komið því til leiðar, að Jdn sonur hans

var skipaður honum til aðstoðar í embættinu. Hafði Jön einn

svo að segja að öllu leyti embættið á hendi í nokkur ár, því -

Skúli dvaldi þá stöðugt erlendis og flutti mál sín. Mun þetta

atriði eigi alllítið hafa stuðlað til þess, að embættisfærslan eigi

var að öllu leyti sem skyldi. Var það hvorttveggja, að Jön var

ungur og lítt reyndur og hafði eigi þrek né gáfur fööur síns, og

auk þess var hann drykkfelldur. För því ýmislegt í handaskol-

um hjá honum. Skúli fékk opt og tíðum eigi vitneskju um sak-

irnar fyrri en í öefni var komið og flæktist hann við það í ýms

vandræði, er eigi mundu hafa að höndum borið ef hann sjálfur

hefði stöðugt haft alla embættisfærslu á hendi.

|>að var fyrst árið 1768 að menn urðu þess varir, að eigi

var allt sem skyldi hjá þeim feðgum. Hafði amtmaður það ár

gefið Jöni Skúlasyni ávísun eða skriflegt umboð til að hefja hjá

kaupmanninum á Hólminum 300 dali til nauösynlegra útgjalda

af jarðabökarsjöði. í^egar þeirra var krafizt aptur, synjuðu þeir

báðir Skúli og Jön og kváðust þegar hafa greitt þá.^ Var Ólafur

Stephensen skipaður amtmaður um þessar mundir og fékk hann

jafnað málið svo að eigi var neitt frekar úr því gert, en á hvern

hátt er mér ökunnugt. Thodal stiptamtmaður (stiptamtm.

1770—1785) hreyfði því aptur árið 1773, en það mun hafa fallið

niður án þess stjörnin tæki nokkuð á því. Upp frá þessu fara

deilur Skúla og stiptamtmanns sívaxandi, og þegar á næsta ári

lét Thodal dynja yfir hann ákærurnar. Er svo að sjá af bréfum

hans sem honum hafi verið meinilla við Skúla, og mun það hatur

hans mest hafa risið af því, að Skúli árið 1773 breytti þvert

ofan í skipanir hans og sýndi honum með því övirðing á alþingi

í_viðiir™t^margra af embættismönnum landsins, Var það í til-

* Sjá Islandsk Journal 1773 No. 185.
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efni af byggingu J>ingeyraklausturs. í>að var gömul venja er

klaustur og konungseignir misstu ábúanda, að þau voru boðin

upp til leigu á alþingi, og svo var og gert í þetta skipti. En

nú hafði Skúli að stiptamtmanni fornspurðum breytt ýmsum
greinum leiguskilmálans, og mótmælti stiptamtmaður þessu til-

tæki hans og lagði banu fyrir að kiaustrið væri boðið upp með

þessum skilraálum. Skúli skeytti þessu engu og bauð klaustrið

upp eigi að siður og byggði hæstbjóðanda án þess stiptamtmaður

skrifaði undir byggingarbréfið.^ Hafði Skúla með þessari breytni

sinni tekizt að gera stiptamtmanni svo gramt í geði, að hann

engrar miskunnar mátti vænta af honum. Fór stiptamtmaður

nú að iíta eptir reikniugsfærslu þeirra feðga og sjóðum þeim, er

þeir höföu undir hendi, og fór sem hanu varði, að eigi var þar

allt í sem beztu lagi. Skriíaði hann stjórninni 25. ág. 1774 og

skýrði frá því, að þeir feðgar hefðu dregið undir sig 284 dali úr

hegningarhússjóðnum, og daginn eptir ritar hann annað bréf og

telur þar upp allt syndaregistur þeirra. Kveðst hann við nánara

eptirlít hafa fundið allmikinn fjáxhirzluskort hjá þeim og vanti

eptir því senj hann geti næst komist hér um bil 500 dali í

extra- og procentosjóðinn, 400 dali í jústizsjóðinn og 700 dali í

hegningarhússsjóðinn. Hér á ofan segir hann að bætist enn, að

landfógeti eigi sé búinn *að greiða ráðsmanni hegningarhússins

öll laun hans fyrir árið 1773, og- eigi hafi hann heldur lagt

neitt fé til hegningarhússins fyrir yfirstandandi ár. Loks kveðst

hann sjálfur enn eigi vera búinn að fá neitt af launum sínum

fyrir yfirstandi ár. Enn fremur skrifaði hann stjórninni 14. sept.

.3. á. og kærði Skúla fyrir það, að hanu við fiskinnlagning um
sumarið hefði prettað verzlunina um 254 dali, og loks rekur

hann endahnútinn á kærurnar með því að gefa stjórninni til

kynna, að Skúli hafi heimtað 600 daii af kaupmönnum og slegið

því við, að hann pyrfti á þeim að halda til opinberra útgjalda

og það þótt nægilegt fé hafi verið fyrir í opinberum sjóðum.

Dróttar hann því að landfógeta að bann muni hafa þurft á fé

að halda í eigin þarfir og því tekið þetta lil bragðs.'^ fegar

verzlunarfélagið um sumarið bjóst að taka lögtaki hjá Skúla til

fullnægingar dómi hæztaréttar í upptektarmálinu, flýtti Thodal

sér eins og áður er sagt að leggja hapt á eigur hans til trygg-

' Sjá Lögþingisbók 1773 og Jsl, Journal 1774 No. 569.

Sjá Isl. Journal 1774 No. 524 b), 571 og 646.
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ingar sjöðunuiB, en virðingarupphæðin nam eigi nema 665 döl-

um.^ fannig fletti Thodal miskunnarlaust ofan af syndum

þeirra feðga og gekk hart að þeim í öllum greinum.

Skúli reyndi alls eigi að færa neina vörn fyrir sig að því

er snerti fjárþrotið; hann viðurkeundi það steinþegjandi. Aptur

á móti afsakar hann á allar lundir og réttlætir framferði sitt í

IMngeyraklaustursmálinu. Segir hann að breytingar sínar á leigu-

skihnálanum hvorki hafi verið margar né mikilsverðar og hafi

aðeins miöað til þess að varðveita tekjur kouungs af klaustrinu

óskertar, Kveðst hann eigi hafa fengið hæstbjóðanda í hendur

neitt lögmætt og bindandi byggingarbréf eins og amtmaður full-

yrði, heldur aðeins eptirrit af þeim kafla alþingisbókarinnar, er

hljóðaði um þetta atriði, og hafi haun viljað bíða úrskurðar

stjórnarinnar áður hann fyrir fuUt og allt byggði klaustrið.

Stjórnin lét í Ijósi álit sitt um þossi mál með bréfum til

stiptamtmanns og landfógeta dags. 8. og 29. apr. 1775. Viður-

kennir hún að stiptamtmaður hafi gert fullkomlega rétt í að

loggja hapt á eigur þeirra feðga og felur honum á hendur að

sjá svo til, að ekkert af hinu hepta gózi verði skert eða fargað

þar til bætt verði úr fjárskortinum. Stjórnin hafði góða von

um að allt muudi báðlega komast í samt lag aptur, því Jandfó-

geti hafði boðið hlutbréf sín í stofnununum fram til sölu og

þótti sjálfsagt, að þau mundu'seljast fyrir meira verð, en fjár--

þrotið nam.2 Var fjármálastjórninui falið á hendur að aunast

þetta, en eigi mátti hún fa landfógeta andvirðið í hendur, heldur

stjórnardeild þeirri, er mest fjallaði um íslenzk mál (Rentu-

kammerinu). Landfógeta var aptur á móti boðið að fá stipt-

amtmanni hlutabréfin í hendur. Enn fremur gerði stjórnin þá

ráðstöfun, að þegar búið væri að gera upp ársreikninga á hverju

ári, skyldi landfógeti fá stiptamtmanni fjárhirzluna í hendur til

varðveizlu, eða að öðrum kosti ef það þætti heppilegra, að hann

geymdi hennar sjálfur, eins og áður, þá skyldi stiptamtmaður

að minnsta kosti innsigla hana. Til þess að fyrirbyggja að land-

fógeti framvegis hafi stærri upphæð til umráða, en með þarf til

nauðsynlegra útgjalda, er svo ráð fyrir gert, að hann árlega sýni

stiptamtmanni yfirlit yfir útgjöldin og sanni honum með áreiðan-

* Sjá hér að framan bls. 119.

' Skúli átti 40 hlutabréf í stofuanuuum og nam verð þeirra hér um
bil 7040 dölum.
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le^um skilríkjum, á hve miklu fé hann þurfi að halda til nauðsyn-

legra útgjalda. Að lokum gefur stjórnin landfógeta til kynua,

að hún að vísu sjái fuUa ástæðu til aö beita við hanu harð-

neskju, eu að hún í þetta skipti ætli að láta sér nægja með ráð-

stafanir þær, er áður eru nefndar. pó áminnir húu hann alvar-

lega ura, að beita eigi framvegis jafn miklu sjálfræði í embættis-

sökum og hann hafi gert hingaðtil og hlýðnast tafarlaust öllum

skipunum yfirboðara sinna.' Eptir þetta var að mestu kyrrt

með þeim Skúla og Thodal, að minnsta kosti er mér eigi kunn-

ugt um að slegið hafi í verulegar deilur raeð þeira optar,

Eptir Thodal tók sá maður við stiptamtmannsembættinu er

Levetzow hét (stiptamtm. 1786—90). Hann var maður dramb-

látur og hrokafullur og þótti enginn sér jafnsnjall. |>að var því

engin furða þótt þeim lenti saman Skúla og honum, enda varð

8V0 mikil óvinátta með þeim, að þeir máttu varla hvor annan sjá.

Báðir voru einráðir og yfirgangssamir og um leið þráir í lund.

J>egar Levetzow kom til landsins leizt honum svo vel á sig í

Viðey, að hann ritaði stjórninni og fór þess á leit, að Viðey

yrði gerð að stiptamtmannssetri, en landfógeta vísað til bústaðar

á Bessastöðum. Eins og nærri má geta afsagði Skúli hreint og

beint að ílytja úr Viðey og var það engin furða. Hann liafði

lagt mikið í kostnað í Viðey og komið jörðunni stórura upp með

dugnaði síuum og framtaksserai. Var stjórnin honum samdóma

í þessu og gaf stiptamtmanni til kynua, að hann yrði að sætta

sig við að sitja á Bessastöðum eins og siður var til. Keis þegar

í stað út af þessu talsverður kurr milli stiptamtmanns og Skúla.

Nokkru eptir að Levetzow var seztur 1 stiptamtmannssæti,

krafðist hann þess af Jóni Skúlasyni, að hann sendi sér jarða-

bókarsjóðsreikningana svo hann mætti sjá, hve mikið væri úti-

standandi af gjöldum og heimta það inn. Sendi Jón honum 2

sundurliðaða reikninga, en er Levetzow tók að rannsaka þá

nánar, þóttist hann verða þess var að þeir væru eithvað grun-

samir og að ýmsir liðir þeirra kæmu í bága hvor við annan

innbyrðis. Tók hann nú að gruna margt um reikningsfærslu

landfógeta, en var fyrst í stað í efa um hvað gera skykli. Skrif-

aði hann stjórninni og tilkynnti henni þetta og segir þar meðal

annars, að hann »eigi 1 neinu raegi treysta þessum óhlýðna og

óreglusaraa landfógeta«, og kveður sér ómögulegt að hafa nægi-

' Sjá Rentekamnierets isL Kopibog 1775 No. 130, 140 og 182.
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legt eptirlit með honum. Biður hann að lokum stjörnina að

létta af sér þeirri ábyrgö að hafa eptirlit með reikningum land-

fógeta, og að skipa annan duglegan og færan mann til þess í

sinn stað. Segir hann að ýmislegt sé fleira ábötavant í em-
bættisfærslu landfögeta, og lætur þess sérstaklega getið, að ábú-

endur konungsjarða hvorki hafi fengið byggingarbréf né kvittun-

arbækur og að öll reikningsfærsla sé svo flókin, að engum
mennskum manni sé fært að botna í henni.^

Eptir langa umhugsun hafði stiptamtmaður loks ráðið með
sér, hvað til bragðs skyldi taka. Kom hann alit í einu í Viðey

2. maj 1786 og krafðist þess af Jo'ni, að hann þegar í stað

skyldi gera upp reikninga sína og sýna sér Qáriiirzluna.

í>essi krafa Levetzows kom Jóni með öllu óvart og var hann

alls eigi viðbúinn að gera upp reikningana. Færðist hann undan
í fyrstu og kvað það aldrei hafa tíðkast á íslandi að gera upp

landsreikninga við ársfjórðung hvern eins og siður væri til í Dan-

mörku og Noregi, heldur aðeins einu sinni á ári. Hafði áður

verið siðvenja að landsmenn inntu af hendi skatta og gjöld til

konuugs einhvern tíma milli Jónsmessu og Lárentíusarmessu (10.

ág.), en nú í nokkur ár hafði tíðkast að gjalda þau á tímabilinu

frá S. júlí til 1. september. Voru peningagjöld innt af hendi á

alþingi en vörugjöld í kaupstað áður skip létu í haf. Jón hafði

því við komu stiptamtmanus enn eigi fjallað neitt um reikninga

fyrir yfirstandandi ár og lézt eigi vera vanur að gera það fyrri

en að haustinu til, er gjöldin væru innheimt, og þóttist því eigi

löega verða við skipun stiptamtmanns. Levetzow krafðist eigi

að síður að íá að sjá reikningana og gat Jón eigi synjað honum
þess, í>egar stiptamtmaður hafði farið yfir þá, komst hann að

þeirri niðurstöðu, að nokkurt fé ætti að vera fyrirliggjaudi í sjóð-

ununum, en eigi mátti hann fyllilega sjá, hversu mikið það var.

í*ó taldist honum svo til, að það mundi nema hér um bil 1195

dölum. En þegar hann fór að líta eptir fjárhirzlunni, var hún
galtóm. Innti hann Jón eptir hvar peningarnir væru, en hann
kvað föður sinn hafa tekið þá og haft utan með sér. Tók hann
Gú að verða hálf önugur við stiptamtmann og hreytti í hann
ónotum að dæmi föður síns, og kippti Jóni í kynið til hans

hvað það snerti. Kvað hann eigi hægt að ákveða nákvæmlega
hversu mikið ætti að vera í íjárhirzlunni fyrri en reikningar

' Islandsk Journal 1786 No. 23.
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væru gerðir upp að sumrinu til, og kvað stiptamtmann sýna

óréttvísi og yfirgang í þessu máli og væri upphæð sú, er hann

hefði nefnt til, ákveöin af handa hófi. Stiptamtmaður tók af-

sakanir Jóns alls eigi til greina og gaf honum 14 daga frest til

að afla peninganna. En er til kom sá hann sig um hönd og

kom aptur í Viðey að 2 dögum liðnum. Lagði hann hapt á

eigur þeirra feðga í nafni konungs og lét virða þær til trygg-

ingar fjárhirzlunni. En hann lét sér eigi aðeins nægja með

þetta, heldur vék hann þar á ofan báðum landfógetunum úr em-

bætti, höfðaði mál á móti þeim og setti fulltrúa sinn, er Lin-

dahl hét, til að gegna embættinu. Kom það fyrir ekki, að eigur

þeirra feðga, er virtar voru, yfirstigu skuldaupphæðina og að

Skúli auk þess hafði sett 1000 dala veð til tryggingar konungsfé

er hann tók við landfógetaembættinu. Ekki stoðaði það heldur,

að þeir Óiafur amtmaður Stephensen, Árni biskup J>órarinsson

(bisk. á Hólum 1784—87), Jón sýslumaður Arnórsson 'og Hall-

dór sýslumaður Jakobsson (sýslum. 1758—90) buðust til að

ganga í ábyrgð fyrir því fó, er kynni að vanta í fjárhirzlu land-

fógeta, ef stiptamtmaður aðeins vildi falla frá málssókninni og

leyfa landfógetunum að sitja kyrrum í embætti. Levetzow var

með öllu óbeygjanlegur og vildi engum friðarboðum taka. Verður

eigi annað sagfc en að hann hafi tekið óþarflega strangt á þeim

feðgura þegar litið er til þess, að full trygging var fyrir upp-

hæð þeirri, er vantaði í Ijárhirzluna. Tilkynnti hann stjórninni

gerðir sínar með bréfi dags. 14. júní 1786, og kvaðst hafa vikið

landfógetunum frá embætti fyrir »ranga embættisfærslu og

óhlýðni gegn skipunum yfirboðara síns«. Biður hann stjórnina

að senda sér skeyti um, hvort landfógetunum skuli ieyft að hafa

hönd yfir eigum þeim, er heptar hafi verið, og njóta launa sinna

meðan málsóknin standi yfir.^

Stjórnin svaraði aptur 12. ágúst s. á. og kvaðst vera stipt-

amtmanni samþykk hvað virðing og hepting eignanna snerti og

sömuleiðis í því að víkja Jóni frá embætti, »Ef nú Jón hefði

getað fgprt sönnur á mál sitt«, segir hún enn fremur, »að faðir

hans hafi tekið fé þetta og haft utan með sér, þá hefði verið

sjálfsagt að láta Skúla sæta sömu kjörum; en þar eð eigi verður

sannað, að hann hafi gert það, þá hvílir eðlilega grunurinn um
að hafa sólundað fénu á Jóni einum, og það því fremur, sem

» Islandsk Journal 1786 No. 128.



SKÚLI LANDFÓGETI MÁGNÚSSON. 147

hann í þau 3—4 ár, er faðir hans hefur dvalið erlendis, hefur

einn haft á hendi fjárvörnina og embættisfærslunafi. Hversu

breyta skuli gagnvart Skúla, áh'tur stjórnin sér eigi fært að

ákveða nánar fyrri en séð verði, að hve miklu leyti honum tak-

ist að jafna fjárhallann og koma reikningunum í samt lag.

»En«, bætir hún við, »þar eð hann því aðeins má gera nákvæm
reikningsskil, að hann hafi embættisskjölin undir höndura, þá

getum vér eigi, svo framarlega sem eigi ber önnur óvænt atvik

í málinu að höndum, séð neina meinbugi á því, að hann aptur

sé skipaður í embættið þar til nánari fyrirskipanir kunna að

verða gerðar*. Að Jóni sé eigi leyft að þjóna embættinu fyrst

um sinn, álítur stjórnin sjálfsagt og gerir enda ráð fyrir að

málið megi fara svo, að hann hafi fyrirgert loforði stjórnarinnar

um að verða eptirmaður föður síns.^

Skúla var boðið að fara þegar í stað heim til Islands

og gera upp reikninga sína. Skipaði stjórnin honum að gera

það framvegis á hverjum ársfjórðungi, svo hægra væri í fljótu

bragði að kynna sér fjárhag landsins, og fékk honum í hendur

eyðublöð, er hann átti að fylla út, og sem sýndu, hvernig reikn-

ingunum skyldi hagað framvegis. Óðar en Skúli sté á land, tók

hann að fást við reikningana fyrir siðastliðið reikningsár (1785

—

1786). Fékk hann það út úr rannsókninni, að eigi ætti að vera

meira í fjárhirzlunni en 74 rd. 51 sk. og hafði hann þó eigi

talið þar með laun sín fyrir yfirstandi ár. Levetzow þóttu reikn-

ingar þessir undarlegir, en fékk þó eigi hrakið þá að svo stöddu.

f>að er um mál það að segja, er Levetzow höfðaði gegn

landfógetunum, að héraðsdómarinn, Vigfús sýslumaður pór-

arinson^, kvað upp þann dóm þrátt fyrir mótmæli stipt-

amtmanns, að málinu skyldi frestað þar til Skúli væri kom-
inn til landsins og mætti halda upp vörnum fyrir sig. Var

það tekið fyrir á ný skömmu eptir útkomu Skúla. J>að sem

Levetzow fór fram á, var hvorki meíra né minna, en að báðir

landfógetarnir skyldu dæmdir til að hafa fyrirgert embætti sínu.

Bar hann eigi aðeins þær sakir á þá feðga, er áður er um getið,

heldur týndi til ýmislegt frá fornu fari, er athugavert þótti.

Kærði hann Skúla fyrir það, að hann árið 1781 hefði talið

' Sjá Rentekamni. isl. Kopibog 1786 No. 1265.

' Vigfús þórarinsson var sýslumaður 1 Gullbringu- og Kjósarsýslu

1781—89, en það ár varð hann sýslumaður í Rangárvallasýslu.
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bændur í Býjaskers þingsókn á að gjalda eigi nema 90 sk. fyrir

hverja vætt fiskjar, er þeir greiddu landskuldir sínar til kon-

ungs; segir hann að annars hafi verið siðvenja að meta fiskvætt-

ina á 1 rd. 57 sk. og bafl hann þannig haft ærið fé af kon-

ungi. Enn þyngri sakir bar hann á Jón og kærði hann meðal

annars fyrir það, að hann hefði talið smérleigur til skuldar í

reikningum sínum, er hann fyrir löngu síðan hefði veitt möt-

töku, og leitt fram þingvitni uni dauða kúgilda, er enn væru á

lífi. Ber hann Jóni þannig á brýn, að hann með yfirlögðu ráði

hafi stolið af konungsfé og borið fram fölsk vottorð. A hinn

bóginn blífðist Skúli heldur eigi við að bera ýmsar sakir á

Levetzow, þótt þær væru hvergi nærri jafn þungar og þær, er

stiptamtmaður bar á þá feðga. Sagði Skúli blátt áfram fyrir

réttinum, að Levetzow hefði hafið málssóknina gegn þeim feðg-

um af persónulegri óvild og engu öðru. Væri það tilgangur

stiptamtmanns með öllu þessu þrasi að hrekja sig burt úr Viðey,

svo hann sjálfur mætti setjast þar aö,

Hinn 7. sept. 1786 var kveðinn upp dómur í málinu og

hljóðaöi hann á þá leiö, að fjárhaptið skyldi ógilt og Skúli aptur

skipaður i embætti sitt. Levetzov? var reiður mjög yfir þessum

málalokum og vildi eigi viðurkenna dóminn. Fór hann með

dylgjur um það, að málið mundi hafa farið á annan veg ef dóm-

arinn eigi hefði verið í venzlum við landfógeta.'-^ Bauð hann

Lindahl að þjóna embættinu framvogis þrátt fyrir þetta og vildi

engin mök eiga við Skúla. En þegar Lindahl fór fram á, að

Skúli seldi af hendi embættisskjölin, var eigi nærri því komandi

svo hann sat uppi skjalalaus og ailslaus og vissi hvorki upp né

niður. Hafði hann aldrei neinn garpur verið og var sárnauðugt

að eiga í þessum stympingum. Skúli neitaði algerlega að gefa

honum nokkrar upplýsingar eða leiðbeina honum á nokkurn hátt,

og hafði Lindahl eigi hugmynd um, hvað til bragðs skyldi taka.

Levetzow margítrekaði við Skúla að láta af hendi skjölin og

bækurnar, en Skúli tók þvert fyrir það. Sat hann stöðugt við

að gera upp reikninga sína og bjóst að sýna það og sanna fyrir

stjórninni, að þeir eigi væru í óstandi. En Levetzow lét hart

mæta hörðu og hefndi sín á Skúla með því að halda fyrir hon-

um nokkrum listum og reikningsbókum, er hann nauðsynlega

' Vigfús sýslumaður fórarinsson var kvæntur dótturdóttur land

. fógeta.



þarfoaðist til að geta fært fullar sönnur á mál sitt. 5>ráttuðii

þeir um þetta alUengi, Skúli þóttist réttkjörinn til að sitja í

embættinu, en stiptamtmaður kvað því íjarri fara og kvað málið

enn eigi til lykta leitt og bjóst að skjóta því til hæztaréttar.^

Áður Levetzow héldi málinu lengra, þótti honura þó rétt-

ast að leita álits stjórnarinnar. Skýrði hann henni frá málalok-

um og sendi henni málsskjölin. Kveðst hann eigi geta annað

séð, en að hann þrátt fyrir ákvæði dómsins hafi breytt réttilega

í þessu máli, og biður hann nú stjórnina þess, að hún, svo fram-

arlega sem bún eigi fallist á að málinu sé skotið til hæztaréttar,

að minnsta kosti gefi til kynna, að hann hafi rækt skyldu sína

og haldið því einu fram í þessu máli, er rétt væri.^ Er það

auðsætt að hann hefur æskt þessa vegna þess, að hann eigi hefur

viljað láta þann grun sitja á sér, að hann hafi böfðað málið af

persónulegri óvild móti Skúla,

Að því er Skúla snerti, þótti stjórninni réttast að láta héraðs-

dóminn standa við gildi, og var því samþykk, að hann þjónaði

embættinu eins og að undanförnu. Öðru máli var að gegna um
Jón. Sendi stjórnardeildin málfærslumanni sínum (Kammer-

advokaten) málsskjölin og bað hann láta í Ijósi áht sitt um,

hvort dómnum skyldi áfrýjað eða eigi. Svaraði hann á þá leið,

að bezt væri að láta málið falla niður og láta sér nægja með að

gefa landfógeta áminningu um að koma kurteyslegar fram gagn-

vart yfirboðara sínum framvegis, en hann hefði gert í þessu mál.

Stjórnin fór að ráðum málfærslumanns síns. Skrifaði hún

Skúla 23. júní 1787 og segir, að þótt ýmislegt megi finna, er

mæli með því að áfrýja héraðsdóminum til hæztaréttar, ætli hún

þó af náð sinni og miskunn að láta sitja við hann, úr því ætla

mætti að fjárhirzla konungs væri tryggð. ^Ens, bætir hún við,

i^þar eð vér sjáum af málsskjölunum, að þér fyrir réttinum þann

24. ágúst síðastliðið ár hafið dróttað því að sfciptamtmanni á

ósæmilegan og ærumeiðandi hátt, að hann hafi höfðað málið af

eigingirni, þá látum vér hér með eigi hjá líða fyrst og fremst

að gefa yður til kynna misþóknun vora yfir þessu, og því næst

alvarlega að áminna yður um að sýna stiptamtmanni sem lög-

^ Isl. Journal 1786 No. 586 og >KongeL Resolutionet' f. Island<

1789.

' Isl. Journal 1786 No. 330.
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legum yfirboðara yðar þá virðingu og auðsveipni, er honum ber^

ella megið þér vænta iUra afleiðinga af mótþróa yðar.^

Nokkrum tíma áður bréf þetta kom út til íslands, hafði

þeim Levetzow og Skúla enn borið ýmislegt á miUi, og var sem

Skúla væri unun í að erta stiptamtmann á allar lundir. Sýndi

það sig bæði hér og optar, að honum voru ertingar lagnar flestum

mönnum framar. Færi svo að hann ætti í deilum við einhvern og

vildi skaprauna honum, tókst honum ætíð að láta fjúka í hann

og fá hann til að hlaupa upp á nef sér, og það opt með smá-

munum einum.'^ 1 þetta skipti erti hann Levetzow með því

hvað eptir annað að neita honum um skjöl og eptirrit, með því

að færast undan að gefa honum upplýsingar um ýms málefni

og ganga að öllu, er stiptamtmaður bauð honum, með hang-

andi hendi. Er Levetzow að síðustu orðinn alveg ráðalaus og

hálf ærr út úr öllum þessum ertingum og skrifar til stjórnar-

innar (17. febr. 1787): þar eð allt framferði landfó-

geta gagnvart mér Ijóslega ber vott um þráa og óhlýðni, þættist

eg mega telja mig sælan ef stjórninni þóknaðist að létta af mér
þeirri byrði, að hafa nokkurt eptirlit ogumsjón með þessum manni,

því mér er ómögulegt að koma nokkru tauti við hann meðan hann

hefur bæði mátt og vilja til að bjóða mér byrginn«. Bréf þetta

kom því til vegar, að stjórnin enn einu sinni skrifaði Skúla og

setti ofan í við hann fyrir þrjózku hans, en bauð honum tafar-

laust að hlýðnast boðum stiptamtmanns og láta honúm í té allar

þær upplýsingar, er hann þurfi. Varð sá árangur allra þessara

stjórnarbréfa, að Skúli eigi bersýnilega og blátt áfram óhlýðnað-

ist stiptamtmanni eptir þetta, en ekki lét hann af að gera hon-

um allt til skapraunar, það er hann mátti. Mun Levetzow að

lokum hafa verið búinn að fá nóg af væringunum, því eptir

þennan tíma verður hlé á deilum þeirra og er eins og öllu slái

í þögn.

Árið 1790 var Ólafi Stephensen veitt stiptamtmannsem-

bættið. Hafði hann um nokkur ár verið amtmaður. f>eir Skúli

og hann höfðu áður fyrr verið allmiklir mátar, og hafði Ólafur,

^ Rentekammerets isl. Kopibog 1787 No. 169.

^ fegar vér kynnum oss klaganir Levetzows, megum vér vel gera

.

oss skiljanlegt, að allar þessar ertingar Skúla í smásökum gerðu

honnm gramt í geði, Má lesa um þetta í Isl. Journal 1786 No.

590-91, 602, 926—27 og víðar.
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er var töluvert yngri, f fyrstu verið nokkurs konar skjólstæð-

ingur Skúla og metið hann mikils. Varð hann nokkru eptir

stofnun iðnaðarfélagsins bókfærslumaður við stofnanirnar og var

þá mjög áfram um að framkvæma allar hugmyndir landfógeta og

veitti honum öfluga fylgd. Höfðu þeir haldið vináttu sinni eptir

að Ólafur var orðinn lögmaður, og að enn hafi eymt eptir af

henni er Olafur skipaði amtmannsembættið, má ráða af því, að

hann bauðst til að ganga f ábyrgð fyrir peningum þeim, er

vantaði í Qárhirzlu landfógeta 1786, svo framarlega sem stipt-

amtmaður vilji láta málið falla niður. Bauðst hann einn til að

standa ábyrgð á og sefcja veð fyrir 700—1000 dölum. Eptir allt

þetta mætti því ætla, að vel hefði farið á með þeim eptir að

Olafur varð stiptamtmaður. Hér að auk má færa það til, að

Ólafur var íslendingur, og er það óefað, að Skúla var því fremur

uppsigað við fyrirrennara hans, sem þeir allir voru erlendir

menn. Var það skoðun hans, að landsmenn mættu vel sjálfir

stýra málefnum sínum og þótti honum hálfgerð óvirðing í að

hafa hina og þessa útlenda uppskafninga til að stýra landinu.^

í>egar alls þessa er gætt, má það eigi annað en vekja und-

ran vora, er vér verðum þess varir þegar eptir að Ólafur var

orðinn stiptamtmaður, að misklíð eða óvild er á miUi þeirra.

Vitum vér eigi hvernig hún hefur risið í öndverðu,^ en víst er

um það, að eitthvað hefur þeim farið misjafnt á milli áður Ólafur

tók við embættinu, því að öðrum kosti mundi hann eigi hafa

kvartað yfir landfógeta á þann hátt og með þeim orðum, er hann

gerði. Kitaði hann stjórninni 20, ágúst 1790 og sagði þar meðal

annars, að ekkert af stiptamtmannsstörfunum mundi sér veita

jafn ervitt og það, að hafa gætur á fjárhirzlu konungs meðan

Skúli hefði hana undir höndum, því honum sé frábærlega lagið

að gera reikniuga sína svo flókna, að enginn botni í þeim.^ Er

svo að segja auðsætt af þessu, að Skúli hlýtur að hafa móðgað

» Jón Espólín getur þess (Árb. X, bls. 103) að óvildin miUi Skúla

og Ólafs hafi risið af því, að Skúli átti þátt í því að Jón Eggerts-

son, er var í frændsemi við Sigríði komi Ólafs, flæktist inn 1 upp-

tektarmálið. Hafði Jón eíns og áður er frá sagt eigi annað upp

úr því en 30 dala sekt eða meira, og þóttist þvi sárt leikinu. Má

vel vera að Ólafi hafi mislíkað þetta, en varla hefur það þó orðiÖ

þeim miskliðarefni, þvi eins og áður er bent á, s^ndi Olafur Skúla.

vináttubragð eptir þetta.

' Isl. Journal 1790 No. 1324.
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Óiaf eitthvað, þótt eigi sé þess getið. Má geta þess til, að hann

eigi hafi sýnt Ólafi þá virðingu, er honum bar eptir stöðu sinni,

og hafi skákað i því skjólinu, að Ólafur var yngri og hafði áður

fyrr verið skjólstæðingur hans. Hefur Skúli því ef til vill ætlað,

að sér mundi haldast ýmislegt uppi, er honum eigi var hent að

bjóða hinum erlendu amtmönnum og stiptamtmönnum. Hitt er

aptur á móti víst, að Ólafur var maður vandur að virðingu sinni

og þoldi illa að nokkur træði sér um tær. Átti hann og

stórmikið undir sér um þessar mundir og laut honum þvi nær

allur embættislýður á Islandi, eigi aðeins sökum hefðarinnar,

heldur og frændsemis vegna. Stefán |>órarinsson systursonur

hans var amtmaðnr norðan og austan. Magmís sonur hans var

varalögmaður sunnan og austan, en Stefán sonur hans varalög-

maður norðan og vestan. Björn sonur hans var varanótaríus

við yfirréttinn og Oddur hálfbróðir hans nótaríus og klaustur-

haldari á |>ingeyrum. Sigurður háifbróðir hans var biskup

á Hólum og Hannes biskup Finnsson hafði verið kvæntur

dóttur hans. Sökum þessarar frændsemi hafði Olafur meira fyigi

á Islandi en nokkur embættismaður fyrr eða síðar, og var hon-
um því eigi láandi, þótt hann eigi vildi þola ójöfnuð eða van-

virðing af neinum.

I tilefni af áðurnefndu bréfi Olafs, ritaði stjórnin honum og

tók upp það ráð til þess að gera Olafi léttara eptirlitið með sjóð-

um þeim, er voru í vörzlura Skúla, að allir þeir, er inna skyldu

opinber gjöld til iandfógeta, ættu fyrst að gera Ólafi aðvart,

Mætti hann þannig hafa eptirlit með fé því, er inn kæmi, og í

fljótu bragði sjá, hvort fjárþurð væri hjá landfógeta eður eigi.*

Svo fór enn sem fyrr, að eptir því sem á leið harðnaði

rimman. Var sem Skúli æstist við aðfinnsluna. Kann þetta í

fljótu bragði að virðast undarlegt og óskynsamiegt af honum, en

þegar á ailt er iitið, mun það sannast, að það eigi ætíð var af

frjáJsum vilja að hann beitti þrjózku gagnvart yfirboðurum sín-

um, heldur út úr vandræðum. J>að mun varla vera nokkrum

efa undirorpið, að Skúii hefur tekið traustataki á fé því, er hann

hafði undir höndum. fj^ðir eigi að draga neinar dulur á það.

Hvenær honum fyrst hefur orðið það á, verður eigi sagt með

vissu, en nær mun sú tiigáta fara, að hann hafi gert það um
það bil, er hann stóð í stímabraki við verzlunarfélagið út úr

* Sjá Rentekammerets isl. Kopibog 1791 No, 129.
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stofnununum og dvaldi lengst í Kaupmannahöfn. Hljo'ta þau

málaferli og dvalir hans erlendis að hafa kostað hann ærna pen-

inga, en laua hans voru eigi mikil, og hefur hann þá gripið

hendi sinni í landfögetafjárhirzluna af brýnni þörf og hugsað sér

að jafna það aptur bráðlega. En þegar einu sinni er í óefni

komið, þá er annað auðveldara en að koma öllu í samt lag aptur,

og úr því einu sinni var búið að finna fjárhirzluskort hjá hon-

um, lék þaðan af stöðugur grunur á embættisfærslu hans og

amtmennirnir og stiptamtmennirnir vofðu stöðugt yfir höfði hon-

um. Greip hann þá til þess óyndisúrræðis, er mörgum hefur

orðið að vegi að gripa til undir líkum kringurastæðum, en það

var að flækja reikninga sína, og tókst honum að minnsta kosti

með því að draga tímann, þött eigi mætti hann með öllu leyna

fjárþrotinu. Meðan amtmenn og stiptamtmenn voru nýjir í em-

bætti og óvanir embættisfærslu og eigi fyllilega búnir að koma
sér fyrir í stöðu sinni, tókst honum að jafnaði að leyna þessu

fyrst framan af. Gengu yfirboðar hans heldur eigi ætíð fast að

honum fyrst í stað, því þeim var það vel kunnugt, að hann hafði

notið mikils trausts hjá stjórninni og að hann átti þar bróður

að baki, er Jón Eiríksson var, en Jón var meðlimur stjórnarráðs-

ins. pegSLY þeir svo seinna meir tóku að ganga ríkar eptir hon-

um og hann sá, að hann raátti eigi lengur undan færast, reis

hann öndverður gagavart þeim með öllum síuum gamla og með-

fædda embættishroka, neitaði þeim um skjöl og skilríki og gerði

þeim allt til angurs. Endaði svo jafnast með fullum fjandskap

og endur og sinnura með málssókn.

Ólafur, er þekkti Skúla frá fornu fari, lét eigi á tálar drag-

ast af honum. Hann heimtaði tafarlaust skýra reikninga og

þoldi engar vífilengjur. Gekk hann nú aptur á móti nævri því

of hart að Skúla með reikningsskilin og gaf honum tæplega

nægan tíma til að semja reikningana og varð því hálfgerður

fljótfærnisbragur á þeim. Tilkynnir Ólafur aptur á ný stjórn-

inni í bréfi dags. 24. febr. 1791, að hann sjái sér eigi fært að

hafa nákvæmt eptirlit með landfógeta, því hann geri sér enn

sem fyrr allt far um að flækja reikningana. Kveðst hann því

hafa farið beina leið í Viðey og tekið af honum fjárhirzluna með

8000 dölum í og fengið Meldahl amtmanni í hendur, svo landfógeti

eigi gæti dreift úr henni fénu án eptirlits. Fer hann þess á leit

við stjórnina, að bún skipi mann til að aðstoða Skúla í embætt-
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inu.^ 12. sept. s. á. ritar Meldahl amtmaður stjórninni og

kvartar yfir Skúla. Segir haun að landfógeti sýni bæði hirðu-

leysi og mótþróa í allri embættisfærslu sinni og hafi fyrir löngu

síðan verðskuldað að vera settur af, því ekki sé nóg með, að

hann haldi fast við hið gamla háttalag sitt, heldur verði hann

æ óhlýðnari og tregðusamari með hverjum degi. Kennir hann

mest um elli Skúla og segir að hann fyrir aldurs sakir sé orðinn

ófær til að þjóna embættinu, en sé þó ófáanlegur til að taka sér

fuUtrúa.2

Bréfum þessum svaraði stjórnin á þá leið, að svo framar-

lega sem fjárskortur finnist hjá landfógeta, skuli honum tafar-

lauat vikið frá embætti og fé hans hept. Átti stiptamtmaður

að gera stjórninni aðvart ef svo væri, en skipa annan mann til

að þjóna embættinu í hans stað, og bíða svo frekari úrskurðar.^

Nú leið til næsta árs. Skúli hafði lent í málum út af

skiptum á búi Bjarna landlækis Pálssonar tengdasonar síns og

fór hann þar halloka. Kvað Sigurður sýslumaður Pétursson^

upp dóm í málinu 28. jan. 1792 og dæmdi Skúla til að gjalda

skiptaráðanda í búinu 1133 dali. Var ráðgert að taka fé

þetta lögtaki hjá Skúla, með því að hann eigi vildi gjalda það

góðfúslega, en þar eð Ólafur stiptaratmaður um þessar mundir

þóttist hafa rekist á villur og ónákvæmui 1 reikningum Skúla,

áleit hann vissast að líta eptir fjárhirzlunni og gera ráðstafanir

til þess að hún væri tryggð að fullu. Tók hann Benedikt vara-

lögmann Gröndal^ og Sigurð sýslumann Pétursson með sér til

Viðeyjar til að rannsaka fjárhirzluna. Eigi gátu þeir séð að

nein fjárþurð væri hjá landfógeta og mátti stiptamtmaður því

eigi víkja honum úr embætti, en hann lagði hapt á eigur hans

og lét virða þær, Voru þær virtar á 1833 dali og auk þess

stóð enn óraskað veð það, er Skúli hafði sett þá er hann tók

við embættinu og sem nam 1000 dölum. Var því lítil eða

' Islandsk Journal 1791 No. 1819. Jón sonur Skúla var dáinn er

þetta gerðist.

* Isl. Journal 1791 No. 2090.

^ Rentekammerets isl. Kopibog 1791 No. 604.

* Sigurður Pétursson var sýslumaður í Kjósar- og Gullbringusýslu

1789—1803.
* Benedikt Gröndal var varlögmaður sunnan og austan 1791—1800.

það ár varð hann assessor í landsyíirréttinum.
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engin hætta á, að Skúli eigi gæti staðið í skilum ef til þess

kæmi. |>rátt fyrir þetta lét þó Ölafur innsigla fjárhirzlunaj hafði

lykilinn burt með sér og setti þar á ofan 2 stúdenta, Jön Arn-

grímsson og Jón f>orleifs3on, til að gæta hennar. Fékk hann

landfdgeta eigi meira fé í hendur í einu en sem svaraði eins

mánaðar útgjöldum. Virðist svo sem Ólafur hafi beitt óþarflega

miklum strangleik í þessu máli, þar sem hann eigi lét sér nægja

með að leggja hapt á eigur Skúla og taka af honum öll ráð,

og það enda þótt hann eigi gæti sýnt eða sannað að Qárþurð

væri, heldur jafnvel þar á ofan setti 2 menn til að halda vörð

yfir innsiglaðri fjárhirzlunni, rétt eins og búast mætti við að

Skúli mundi brjóta hana upp og tæma. Hafi Ólafi í sannleika

þótt nauðsynlegt að hafa allar þessar varúðarreglur, má Skúli

hafa hlotið að vera allra mesti viðsjálsgripur. Verður eigi annað

sagt en að Olafi hafi í þessu máli farizt hálf óþokkalega við Skúla,

sem nú var kominn á gamals aldur og var maður margreyndur

og sorgmæddur. pó er það eitt atriði, er mælir framferði Ólafs

nokkra bót, en það er það, að Skúli með engu móti fékkst til

að segja af sér, þótt hann fyrir elli sakir varla væri fær um að

þjóna lengur svo erviðu embætti. Má geta þess til, að Ólafur

hafi farið svo miskunnarlaust fram gagnvart honum til þess að

koma honum til að segja af sér embættinu, því honum fannst

Skúli stöðugt vera þrepskjöldur á embættisvegi sínum. Skín það

og berlega út úr bréfum hans til stjórnarinnar, að hann helzt

hefur óskað eptir að Skúli léti af embættisstörfum. í>annig

segir hann í bréfi því, er hann skrifaði stjórninni í tilefni af

þessu máli:^ »Reikningar og bréf landfógeta bera það með sér,

að hann fyrir elli sakir er orðinn bæði hirðulaus og ruglaður.

Er það altítt að hann í bréfum sínum komist í mótsögn við sjálfan

sig og gleymi því, er hann hefur áður ritað ogsagt«, Að lokum

lætur Ólafur sjálfum sér til velþóknunar sem hann hálf vorkenni

Skúla og tekur á sig nokkurs konar göfuglyndisgerfi, Er sem

hann hálf iðrizt þess, hve hart hann hefur leikið Skúla í þessu

máli, og leyfir sér allraauðmjúklegast að fara fram á, »að land-

fógetanum, sem að mörgu leyti eigi þakkir skilið fyrir afreksverk

sín, en sem nú sé aumkunarverður, megi verða sýnd öll sú náð,

er stjórninni megi þóknast að álíta hann verðan«.

í>rátt fyrir allt þetta virðist þó svo sem Ólafur hafi eigi

Bréfið er dags. 18. júlí 1792. Isl. Journal 1792 No. 2384.
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getað koDiið sér til þess að hrekja Skúla nauðugan úr embætt-

inu; var honum það þó innan handar, því stjórnin fór í öllu að

vilja hans hvað mál þeirra Skúla snerti. Hinn 15. sept. 1792

skrifar stjórnin Olafi og samþykkist honum í að leggja hapt á

eigur landfógeta þar til séð verði, hvort fjárskortur sé hjá hon-

um eða eigi. Annars segir hún að það sé undir stiptamtmanni

komið, hvort Skúla skuli leyft að þjóna embættinu lengur eða

eigi, því svo framarlega sem hann geti sannað, aö landfógeti

fyrir elli sakir og lasleika eigi sé fær um að rækja skyldur sínar,

þá skuli hann án tafar leystur frá embættinu.^

Ólafur hafði nú einmitt þetta sama sumar gert tilraun til

þess að sanna, að landfógeti eigi rækti skyldur sínar svo sem

honum bæri. Hafði hann á manntalsþingum í GuUbringu- og

Kjósarsýslu boðið sýslumanni að grennslast eptir, hvernig em-

bættisfærslu landfógeta væri varið. Átti sýslumaður að leita

þingvitna um eptirfylgjandi 6 atriði, er öU lágu fyrir innan

verkahring landfógeta: 1, 1 hverju ástandi konungsgózið sé í

þingsókninni bæði að rækt og byggingu og hvort nokkrar eður

hve margar af konungsjörðum liggi í eyði; 2. Hvernig gætt

sé laga og réttar; 3. Hvort vegir gangi úr sér eða séu bættir;

4. Hversu eptirlitið sé með sveitalimum og fátæklingum; 5. Hvort

nokkrir lausamenn eður umrenningar séu í þingsókninni, og 6.

Hvort nokkur reki eða hafi rekið á undanförnum árum óleyfilega

vezlun. Hugðist Ólafur með þessu raóti að fá komið Skúla fyrir

kattarnef og neyða hann til að segja af sér, En honum varð

ekki kápan úr því klæðinu. Öll þingvitnin féllu Skúla í vil.

Bar þar öllum saman um að jarðir væru í allgóðu standi og

ræktaðar eptir mætti, að laga og réttar væri gætt vel og sam-

vizkusamlega, að vegirnir væru þolanlegir og vegabætur gerðar

eptir raegni, að engu væri ábótavant hvað fátækrastjórn snerti

og að landfógeti hati haft strangar gætur á að eigi væri rekin

óleyfileg verzlun. Var Skúli heldur en ekki hróðugur ytír þess-

um málalokum og skrifaði stjórninni 4. sept. 1792. Kveðst

hann eigi vera viss um að stiptamtmaður sendi þingskjölin, því

þingvitnin öll hafi gengið sér í vil, og hveðst því láta þau fylgja

raeð bréfinu svo stjórnin megi sjá, að hann hafi staðið vel í

stöðu sinni.2

> Rentekammerets isL Kopibog 1792 No. 1020.

» Isl. Journal 1792 No. 200.
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J>ótt Ólafur gæti fundið landfógeta ýmislegt til saka og

væri innan handar að láta stjórnina víkja honum frá,

vildi hann þó enn sem fyrr hlífast við að beita hörku við

hann og viidi fá hann til að segja af sér góðfúslega. Skúli

var lengi vel tregur til þess og hefur sú tregða hans eflaust mest

verið sprottin af því, að hann eigi hefur viljað láta undan stipt-

amtmanni, því hann var nú orðinn háaldraður og að mörgu leyti

mæðusamt fyrir hann að standa í stríði. Bættist hér á ofan, að

þegar Ólafur við árslok 1792 endurskoðaði reikninga hans, varð

hann þess var, að 1078 dali vantaði í fjárhirzluna. Lá eigi

annað beinna fyrir en að selja allar eigur hans til lúkningar

skuldinni. |>ótti Skúla nú ráðlegast að láta eptir stiptamtmanni

og segja af sér, því hefði Ólafur viJjaö, gat hann gengið svo hart

að honum og farið svo hlífðarlaust með hann, að landfógeti

hefði staðið því nær allslaus eptir og átt við ill kjör að búa í

elli sinni. Skrifaði Skúli loks stiptamtmanni 18. ágúst 1793 og

bað um lausn frá embættinu. |>arf eigi að taka það fram, að

Olafur uppfylti þá bæn hans með glöðu geði. Skipaði hann

Magnús son sinn til að þjóna embættinu í stað hans. Skúli

skrifaði stjórninni og tilkynnti henni að hann hefði sótt um
lausn. Kveðst hann hafa gert það fyrst og fremat vegna þess

að hann hafi orðið þess áskynja, að stiptamtmanni var það svo

mikið áhugamál, og í öðru lagi vegna þess, að heilsa hans hafi

farið mjög versnandi á síðastliðnu ári og hafi sjóndepra hans

ágerst svo mjög, að haun eigi sjái sér fært aö þjóna embættinu

lengur. Minnir hann að lokum stjórnina á hina löngu þjónustu

aína og færir til ýmislegt, er hann hafi fengið afrekað í embættis-

tíð sinni.^ Hafði hann alls setið í embætti í 58 ár. Stjórnin

veitti honum lausn í náð og meö ríflegum eptirlaunum.

J>ótt uú svo færi, að Skúli loks neyddist til að segja af sér,

var það engan veginn af því, að kjarkur hans væri bilaður.

Sýndi haun það í ýmsu, að sálarþrekið var enn hið sama og

skapið engu minna en áður, þótt kraptar hans 1 líkamlegu tiUiti

væru teknir að þrjóta. Og þótt haun á endanum yrði aö vægja

fyrir Ólafi, sýndi hann eigi á sér neitt auðmýktarsnið, heldur

bauð honum byrginn og veik aðeins fet fyrir fet. J>egar hér var

komið sögunni hafði Ólafur fengið því framgengt við stjórnina,

að honum var gefinn kostur á að velja hvort heldur hann vildi

» Sjá IsL Journal 1793 No. 896.
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Viðey eða Bessastaði fyrir aðsetursstað. Kaus hann til þess

Viðey af ýmsum ástæðum og bjóst nú að flytja þangað búferlum.

I^egar Skúli spurði þetta, brá honum í fyrstu sem von var til,

því nú hafði hann setið því nær heilan mannsaldur í Viðey sem

einvaldur. Von bráðar harkaði hann þó af sér og varð þessi

staka á munni:

Stiptamtmaðurinn Stephensen frá Stdrahólmi

voldugur þó í Viðey svamli

verður ei hræddur Skúli gamli.

Að Ólafur sjálfur eigi hafi hlakkað til sambúðarinnar við

Skúla, má ráða af bréfi nokkru, er hann ritaði stjórninni í

september 1793. Gefur hann þar fyrst stjórninni til kynna, að

hann hafi kosið Viðey til ábúðar og lýkur máli sínu þannig:

»Sá ókostur fylgir þó þessu vali mínu, að jeg verð að sitja uppi

með hinn gamla nöldrunarsama landfógeta Skúla Magnússon, er

varla getur skriðið á fótum lengur, og fær það mér mikillar

áhyggju<.

Nú var tekið að selja eigur landfógeta upp í skuldirnar.

Var þar allt innbú hans selt að fáeinum búsgögnum undanskild-

um, er Olafur af náð sinni og miskunn leyfði honum að halda

gegn veði, og stjórnin lét honum eptir til afnota meðan

hann væri á lífi. Hlupu eigurnar við uppboðið á 1050 rd. 19

sk. og runnu 938 rd. 45 sk. af þeirri upphæð þegar í stað í

jarðabókarsjóð. Bækur hans voru virtar á 384 rd. 35 sk. og var

megnið af þeim samkvæmt uppástungu stjórnarinnar sent til

Kaupmannahafnar vorið 1795 og selt þar við uppboð, því það

þótti líklegt, að betur yrði boðið í ýmislegt af þeim þar enn á

íslandi.^

J>ótt Skúli nú væri kominn á grafarbakkann og væri lítt

fær til að eiga lengur í ílldeilum, gat hann eigi staðið af sér

að skaprauna Ölafi dálítið, er honum gafst færi á. Gerði hann

honum ýmsar brellur áður hann lagðist í gröfina og gladdist í

hjarta sínu er hann hugsaði til þess, að honum hafði tekizt að

leika á ölaf. fegar Ólafur tók að grennslast eptir innstæðufé

því, er fylgja átti Viðeyjarklaustri, fann hann ekki annað enn

eina gamla belju og einn húðarklár. Hitt hafði Skúli tekið og

látið virða ásamt með gózi sínu og selja við uppboðið, og nokkuð

» Islandsk Journal 1793 No. 673 og 1794 No. 1222, og Rentekam-

merets isL Kopibog 1794 No. 1598.
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af því hafSi hann selt sjálfur. f>(5tti Ólafi þetta heldur en ekki

daufleg uppgötvun og vissi eigi gerla hvað til bragðs skyldi taka,

því nú var ekkert af Skúla að hafa annað en búsgögn þau, er

honum var leyft að halda, en þau mátti fyrst selja að honum
dauðum. Tilkynnti hann stjórninni þetta og bað álits hennar

um málið.^ Er mér eigi kunnugt um, hvort Olafur nokkurn

tíma fékk leiðrétting á þessu. Líklegast þykir mér, að það að

minnsta kosti hafi dregizt nokkuð, því Skúli andaðist einmitt um
þessar mundir og létti Ólafi stórum við fráfall hans og lét sér

allt vel lynda, er hann var laus orðinn við þennan harðsnúna

mótstöðumann sinn.

IX.

fegar Skúli varð landfógeti var hann um fertugt og í fyllsta

fjöri. Hafði hann þá þegar safnað töluverðu fé og sýnt þess

vott, að hann var búhöldur hinn mesti. Konu hans var við

brugðið fyrir dugnað og rausnarskap og var heimilisbragur hinn

bezti hjá þeim. Börn höfðu þau átt 7 er hér var komið, en

alls áttu þau 9. Var Jón þeirra elztur og fæddist 1736, áður

þau Skúli og Steinunn giptust. Annar sonur þeirra var Björn,

er fæddist 1741. Fór-hann utan er hann stálpaðist og lærði

timbursmíðar og ílengdist þar síðan. Hin 7 börnin voru dætur.

Yeitti Skúli þeim öUum hið bezta uppeldi og voru dætur hans

jafnvel betur að sér í ýmsum greinum, en títt var um íslenzkar

konur á þeim tímum. Einkum var Guðrúnu eldri dóttur hans,

er fæddist 1740 og síðar l'giptist Jóni sýslumanni Snorrasyni,

við brugðið eigi einungis fyrir hannyrðir, heldur jafnvel fyrir

lærdóm. Kunni hún bæði dönsku og þýzku og var það fáheyrt

um þær mundir.

fess er áður getið, að stympingar nokkrar urðu með þeiœ

Pingel amtmanni og Skúla út af sambúðinni á Bessastöðum, og

sömuleiðis hversu þeim stympingum lyktaði. Var það í alla staði

vel til fallið að Skúli fékk Viðey til ábúðar, því eynni fylgdi

sá mikli kostur, að Skúli hafði þar óbundnar hendur í öllu og

engan nágranna til að deila við, svo öllu mátti heita vel fyrir

komið. fegar Skúli tók við eynni, var hún niðurnídd og komin

í órækt. Hafði eigi setið þar neinn fastur ábúandi í langan aldur,

* Sjá Islandsk Journal 1794 No. 1329.
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heldur haföi þar verið eins konar útibú frá Bessastöðum og at-

hvarfsstaður fyrir 12 sjxikliuga, er voru aldir þar á opinberan

kostnað. Var að jafnaði eigi haldinn þar annar kvikfénaður en

innstæðupeningur klaustursins og nokkrar skepnur frá Bessa-

stöðum. Arni Magnússon fer svofeldum orðum um Viðey í jarða-

bók sinni: »Tún eru mikil og meiri part slæm. Engi mikið og

gott ef nýtt og ræktað er. Eggver hefur hér gott verið á eyj-

unni, en er nú að mestu eyöilagt«.i jgjjjg gj^ þessu

hafði Skúli hér gott verksvið fyrir búskaparframgirni sína.

í það mund er Skúli tók við eynni, voru húsakynni þar

mjög slæni. Höfðu Bessastaðamenn frá fornu fari annast húsa-

gerö, en þegar þess er gætt, að húsakynnin á Bessastööum, sjálf-

um »konungsgarðinum«, voru ill og hrörleg. má það eigi undrum

sæta, þótt eigi væru þau reisuleg á útibúinu. Skúli fór þess

á leit við stjórnina, er hann sótti um Viðey til ábúðar, að reist

væri þar nýtt hús handa honum, og féllst stjórnin á það.-

fegar hann fór í erindum sínum til Danmerkur árið 1751, hafði

hann utan með sér nokkuð af grásteini til sýnis og lagði það

til, að húsið væri byggt úr honum. Féllust byggingameistarar á

þá uppástungu hans. Var árið eptir tekið að reisa húsið, en

ekki var því lokið fyrri eu árið 1755. Meðan á húsabygging-

unni stóð hafðist Skúli við í tjöldum, en-lét þó slá upp timbur-

kofa handa sér til að sofa í og til að verja skjöl sín vætu.

Hann lét sem mest vanda alla smíð á húsinu og leitaðist við að

gera það svo vel úr garði, sem frekast var unnt. Til þess að

koma í veg fyrir að húsið læki, var þakið allt vandlega troðið

og bikað og tjaran blandin selslýsi. Skömmu síðar lét hann

aptur bika það með hálfsoðinni tjöru blandaðri smáeteyttri tré-

kolaösku. Gólf og lopt var tvöfallt og fyllt upp á milli með

deigulmó. Húsið var 36 álnir að lengd, 18 álnir að breidd og

6 álnir undir þak og hafði inni að halda 7 herbergi til íbúðar,

eitt búr og 2 eldhús. |>ess má geta, að ofnar voru í öllum her-

bergjunum, og var það fágætt á þeim tímum, Húsið var fyrst notað

til íbúðar sumarið 1754 af þeim Magnúsi amtmanni Gíslasyni,

Bjarna sýslumanni Halldórssyni, porsteini sýslumanni Magnús-

syni og Brynjólfi sýslumanni Sigurðssyni, er þeir dvöldu í Viðey

í þarfir stofnananna. Eptir brottför þeirra flutti Skúli í það, en

^ Sjá jarðabók Áriia Magnússonar fyrh' Kjósarsýslu.

^ Lovsaml. f. Isl. 3. B. bls. 94 og 125.
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eigi var innansmíðum lokið fyrri en árið eptir, pegar smíðun-

um var lokið, kallaði Skúli á menn og lét halda skoðunargerð á

húsinu. Luku þeir á það hinu mesta lofsorði og sögðu ^að slíkt

hús hefði aldrei fyrr sést á lslandi«.^ Máttu þeir vel gera það,

því húsið stendur enn í dag og að vonum mörg ár hér eptir.

Til byggingarinnar gengu alls 4018 dalir og var það allmikið fé.

Eptir að Skúli var orðinn landfógeti, hélt hann hinura upp-

tekna hætti sínum að því er snerti rausn og höfðingsskap. Bar

þó eigi jafn mikið á rausn hans og gestrisni nú eptir að hann

kom í Viðey og meðan hann sat á Ökrura, enda var gesta-

nauðin miklu minni, því Viðey hi afskekkt. Bauðst honum
sjaldan tækifæri til að^ýii^ rausn sína, nema ef vera skyldi á

alþingi. Hélt hann á stundum veizlur vinum sínum og fylgi-

fiskum í búð sinni á fingvöllum og þótti þá berast allmikið á,^

í>egar hann gat komið því við, safnaði hann og að sér gestum í

Viðey. |>annig sátu þeir Eggert Olafsson og Bjarni Pálsson all-

lengi í Viðey, er þeir ferðuðust á íslandi, og meðlimum »Land-

kommissíonarinnar« bauð Skúli að dvelja með sér svo lengi sem

þeim þóknaðist. Vetur þann, er Bjarni Pálsson sat í Viðey,

kenndi hann Rannveigu dóttur Skúla, er þá var 17 ára að aldri.

Var vingott með þeim Bjarna og henni og varð hún þunguð af

hans völdum, svo Skúli flýtti sér að láta pússa þau saman.

Mun Skúli hafa átt mikinn þátt í því, að landlæknisembættið var

stofnað handa Bjarna (1760), því um þessar mundir mátti hann

sín mikils hjá stjórninni í ölhim þeim málum, er Island snertu.

TJm sömu mundir gekk Jón sonur Skúla að eiga Ragnheiði J>ór-

arinsdóttur, sýslumanns i Vöölaþingi. Hélt Skúli báðar þessar

veizlur raeð mikilli rausn. Stóð veizla Jóns í viku og gaf hann

konu sinni í morgungjöf 100 dali í gulli.

Árið 1763 fékk Skúli komið því til vegar, að stjórnin skip-

aði Jón son bans til að aðstoða hann í embættinu. Átti Skúli

er hér var komið sögunni í ýmsum málum og varð opt að sitja

^ Sjá yDokumenier og Begnslcahssager vedkommende Bygningerne paa

Bessastad, Vidö og Nes^ á Ríkisskjalasafninu.

^ Að Skúli hafi haldið sig rausnarlega er hann dvaldi erlendis, má
Táða af frásögn Jóns Grumivíkings (No. 994* Á. M.). fegar lát

Páls Bjarnasonar Vídalins árið 1759 spurðist frá Leipzig, hélt Skúli

dánarminning hans og bauð til 8 íslenzkum stúdentum. Rantzau

stiptamtmaður heiðraði samsætið með nærværu sinni. >Gekk það

convivium siðsamlega til«, segir Jón.

11
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í Kaupmannahöfn skemmri eða lengri tíma. Auk þess stjórnaði

hann stofnununum svo að segja einn, en þær voru honum eins

og við var að búast einkar kærar og sparaði hann sér hvorki

ómak né fyrirhöfn, er þær áttu í hlut. Töfðu þær hann frá

landfógetastörfunum meira en nokkuð annað. f>að var nú samt

sem áður ekki af þessum ástæðum einum, að hann fékk Jón

skipaðan sér til aðstoðar, heldur með fram af því, að Jón með

því móti gat vænt að verða eptirmaður föður síns, sem ella hefði

eigi mátt verða, því hann var eigi löglærður. Var það alsiða

um þær mundir, að íslenzkir embættismenn neyttu þeirra bragða,

og var sem stjórninni sjálfri þætti sonurinu standa nær til að

þjóna embættinu eptir föður sinn, en nokkur annar, jafnvel þótt

hann væri miður að sér ger um ýmsa hluti. Mátti því skoða

tilskipunina um aðstoðarþjónustu Jóns sem uokkurs kouar vonar-

bréf fyrir embættinu síöar meir, er faðir hans félli frá.^

Guðrún. elzta dóttir Skúla, giptist um þessar mundir Jóni

sýslumanni Snorrasyni (sýslum. 1 Strandasýslu 1757—1771) og

hélt ÍSkúli veizlu þeirra skörulega í Viðey og gerði dóttur sína

rausnarlega úr garði. Keistu þau bú á Hofi á Höfðaströnd, en

varð eigi búsælt. Var Jón hinn mesti drykkjusvoli og fóru em-

bættisverk hans öll 1 ólagi og fjárskii með versta móti. Sambúð

þeirra hjóna var fremur ill. Héldu þau ráðskonu þá er Ingibjörg

^ Nokkru eptir að tilskipunin kom út, gerðu þeir Skúli og Jón svo-

látandi samning með sér:

>Jeg underskrifaður Kongelig Majestæts Land-Foged Schule

Magnússon ingieng hier með so látande accord og contract við

mier kongel. adjunctum Landfógeta, son mín Jón Skúlason; nefne-

lega:

l^. Med þessare næstkomande árs byriun, tekur haii mót Land-

fógeta embættenu, að öllu, með þessum skilmálum, aö han það að

öllu leite uppá mitt og hans egeð ansvar forrette, efter sine be-

slallings hhodan, og allareiðu útgefnum og úígefande höýe Gam-

mer Gollegii Ordres, samt í öllu, embættenu viðkomande, mig fyrer

Primum Bestalter agnoscere, og mier aðhljðe.

2°. Áskil eg mier fri værelse í Wiðeý, og hýsingu, nær eg þar er,

samt fría og anstænduga underholdning fyrer konu mína og 3

dætur, so Jenge með þurfa.

3°. Hier í mót fær han af mier til launa 300 rd. aarlega, samt

Wiðeý, með öllum sier þarflegum búshlutum, agiftarlaust, og frí

að öllu*. — Samningurinn er dags. í Viðey 27. ág. 1764. (Sjá

Lbs. 20 foL).
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hét og bafði Jón átt vingott við hann áður hann kvæntist og

og vildu þau nú balda uppteknum bætti jafnt eptir sem áður.

Kunni Guðrún því illa og bafði hún erft svo mikið af skaplyndi

föður síns, að hún eigi gat þolað að virðingu sinni væri mis-

boðið. Vandaði bún um þetta við mann sinn, en það stoðaði

ekkert og fékk hún engu tauti við hann komið, sízt er bann var

drukkinn. Árið 1769 komst Jdn í málaferli út af meðferð á

dánarbúi. Hafði bann tekið búið til skiptingar, en er erfingjar

köiluðu eptir fénu, varð honum ervitt um útgreiðsluna, því bann

bafði sóað fénu en átti sjálfur í basli. Einn af erfingjunum, er

Björu bét, stefndi sýslumanni fyrir meðferðina, en Jón þvældi

málið og beitti binum verstu refjum. Gekk Björn um naeðal

embættismanna og leitaði fylgis og var hann af því Mála-Björa

kallaður. Jón sýslumaður Jakobsson (sj'slum. í Skagafjarðarsýslu

1768—1805) kvað upp dóm i málinu og dæmdi allmikið fé af

sýslumanni, en málinu var skotið til yfirréttar. Tók Skúli þar

við og bljóp undir bagga meö tengdasyni sínum og fékk því til

vegar komið, að málið var mikið til látið falla niður. Fór Mála-

Björn utan til að reyna að fá leíðrétting á þessu, en andaðist

þar, og var eigi trútt um, að ýmsu væri til getið um dauða

bans, þótt eigi færi það hátt. Vorið 1771 var Jón Snorrason á

þingferð og sýktist á leiðinni og iagðist fyrir, en andaðist áður

hann næði til bæjar. Urðu margir til að skoða þessi afdrifhans

sem nokkurs konar befud fyrir framkomu hans í málinu^). Eptir

dauða Jóns dvaldi Guðrún ýmist í Viðey eða á eignarjörð föður

síns Okrum, en Skúli tók að sér að borga skuldir manns bennar.

Segir hann í bréfi einu, er hann ritaði benni frá Kaupmanna-

höfn 23. júní 1783, að nú sé hann búinn að borga allar skuldir

manns bennar til konungs að einum 50 dölum undanskildum.^

Á nokkuð líkan bátt og þetta fór fyrir öðrum af tengda-

sonum Skúla, Jóni sýslumanni Arnórssyni í Snæfellsnessýslu,

Hafði hann gengið að eiga Guðrúriu yngri dóttur Skúla og settu

þau bú á Ingjaldshóli og sýndu af sér mikla rausn og böfðings-

skap. Árið 1778 leigði Jón Arnarstapa umboð, er þá var ný-

lega laust orðið við fráfall Jóns sýslumanns Árnasonar. Var það

stærst allra umboðs- og klausturgóza á landinu. Lifðu þau Jón

og Guðrún nú við enn meiri rausn en áður, en von bráðar fór

^ Sjá Skagfirðingasögu Jóns Espólíns kap. 66 og 74.

' Sjá No. 20 fol. á Landsbókasafninu.
11*
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svo, að Jón átti bágt með að standa í skilum með afgjaldiö af

umboðinu og s^'slunni og söfnuðust fyrir hjá honum skuldir

miklar til konungs. Bætti það heldur eigi um, að auk þess sem

þau hjón voru mjög góðgerðasöm og hjálpuðu óspart voluðum

og bágstöddum 1 harðindum þeim, er um þessar mundir gengu

yfir landið, var Jón alldrykkfelldur og óreglusamur. fótti Ólafi

amtmanui Stephensen loks ndg um skuldirnar og tók að líta

eftir reikningum hans. Stóð hann 1786 í 2264 rd. 58 sk. skuld

við konung fyrir eptirgjald af umboðinu og sýslunni. Auk þess

höfðu honum verið lagðir 790 rd. 32 sk. af dánarbúi Jóns Arna-

sonar sem ofanálag á umboðið og í innstæðufé 70 dalir, en hann

gat eigi staðið í skilum með þetta fé nó heldur gert neina grein

fyrir því. Varð því skuldaupphæðin alls 3126 rd. 90 sk. Hér

á ofan varð Ólafur amtmaður þess var, aðmargar af jörðum um-

boðsins voru niðurníddar og komnar í órækt sökum þess, hve

iUa og óduglega sýslumaður stjórnaði umboðinu, og var fast að

því komið að sumar af jörðunum legðust í evði. |>ó kom þetta

meðfram til af ótíð og eldgosum. pegar Olafur sá hve miklar

skuldirnar voru, lét haun virða eigur sýslumanns og voru þær

alls virtar á 1778 rd. 72 sk., en eigi þótti líklegt að þær mundu
seljast fyrir öllu meira en 1000 dali.

pegar hér var komið sögunni leitaði Jón fulltingis hjá

tengdaföður sínum. Fjárhagur Skúla sjálfs var í óstaudi um
þessar mundir, svo hann átti ekki hægt með að hjálpa Jóni með

fjárframlögum. Aptur á móti leitaðist hann viö að bjarga hon-

um á annan hátt. f>að var ein af skyldum landfógeta að færa

umboðs- og klausturreikningana og heimta inn gjöld öll til kon-

ungs. Gekk því Levetzow stiptamtmaður að Skúla og vildi fá

að sjá skuldalista Jóns, en landfógeti neilaði og eigi vildi hann

heldur láta uppskátt við stiptamtmannj hversu raikil skuldaupp-

hæðin væri. Gerði Levetzow þrjár atrennur að ná reikningun-

um, en landfógeti sat fast við sinn keip. Er auðvitað að Skúli

hefur gert þetta til að draga tímann, svo hann fengi búið um
reikninga tengdasonar síns eptir því sem honum sjálfum sýndist.'

Stiptamtmaður var heldur eigi í vafa um, hver tilgangur Skúla

var, og segir hann í bréfi til stjórnarinnar, að landfógeti geri

þetta auðsjáanlega til þess að neyða sig til að skrifa stjórninni

og fá skipun hennar um að láta af hendi reikningana, og muni

við það málið dragast um eins árs tíma. »0g«, bætir hann við,

>þótt stjórnin vandi um við hann fyrir þetta, þá bregður honum
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víst ekki stdrt við það, því hann er nú orðinn þess háttar ofaní-

gjöfum svo vanur«.

Loks fékk Ólafur amtmaður herjað reikninginn út úr Skúla,

og svo fór, sem menn hafði grunað, að ýraislegt var við hann

að athuga. Eak Ólafur þegar i stað augun í, að Skúli hafði

beitt ýmsum brögðum til að rýra skuldabálkinn hjá tengdasyni

síuum. Var það siður um þær mundir að reikna afgjaldið af

Snæfellsnessýslu og Arnarstapaumboði í fiskreikningi, þótt það

væri greitt í peningum. Var það eitt með öðru athugavert í

reikningnum, að Skúli fyrir síðastliðið ár hafði reiknað hverja

vætt fiskjar á 90 sk., í stað þess, að áður hafði ætíð verið venja

að reikna hana á 1 rd. 57 sk. og var það tekið fram í leigu-

skilmálum umboðsins. Auk þess kom það upp úr kafinu, að

sýslumaður hafði kallað eptir 1 rd. 57 sk. fyrir vættina af ábú-

endum umboðsjarðanna eins og siður var til, og kora það þannig

berlega fram, að Skúli hafði af ásettu ráði og allósvífnislega

rangfært reinkninginn. Með því að reikna vættina á 90 sk.

haföi Skúla tekizt að að rýra eptirgjaldsskuld tengdasonar síns

um 385 rd. 84 sk. Auk alls þessa var skuldalistinn svo flók-

inn og svo undarlega úr garði gerður, að öldungis ómögulegt

var að sjá með vissu, hve stór skuld Jóns var i raun og veru.

Gerði Skúli að hún væri ails 1856 rd. 6i sk,, en Ólafur kvað

það eigi geta náð neinni átt og hélt fast við, að skuldin hlyti

að vera 2264 rd. 58 sk. fessu þverneituðu þeir báðir Skúli og

Jón, og þar eð Jóni var enn ervitt um útgreiðsluna, sá Ólafur

eigi annað ráð vænna en að höfða mál gegn honum fyrir hönd

konungs.

Til dómara í málinu var skipaður Guðmundur sýslumaður

Ketilsson,^ og kvað hann upp dóm í því að Ingjaldshóli 12. dec.

1787. Féll dómurinn rajög Jóni í vil, en eptir þvi sem Ólafur

amtmaður segir í bréfi þvi til stjótnarinnar, er hann lét fylgja

dómnum, var flutningurinn á máli þessu »eigi jafn réttlátur og

hann var flókinn«, Að vísu viðurkennir dómurinn að upphæð

skuldarinnar sé 2264 rd. 58 sk., en bætir því þó við ura loiö,

að Jóni eigi sé skylt að gjalda alla upphæðina, með því að álíta

megi, að skuldin sé mestmegnis á fallin af óhöppum og land-

plágum. |>ó er eigi nóg raeð þetta, heldur kemur dóraarinn

fram raeð þá kynlegu uppástungu, að draga skuli aptur á móti

* Guðmundur Ketilsson varð sýslumaður í Mýrasýslu 1778.
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frá þessa 2264 rd. 58 sk. í eptirgjaldsskuldum leiguliða umboðs-

ins. í öðru lagi ákveður dömurinn, að sýslumaður eigi skuli hafa

fyrirgert umboðinu, því hann hafi aldrei undirgengizt neinn leigu-

skilmála. Tók dóraarinn alls eigi til greina þá raótbáru amt-

manns, að veitingarbréf Jóns nefni hann sem sýslumann í Snæ-

fellssýslu og leigjanda Arnarstapa umboðs með sömu skyldum og

réttindum sem fyrirrennara hans. Er eigi laust við að máls-

skjölin beri það með sér, að Skúli hafi staðið að baki Jóni hvað

flutninginn snerti, því ærið eru varnarskjölin hér keimlík skjöl-

unum í málum Skúla sjálfs. Amtmaður var mjög óánægður meðdóm-

inn og sendi hann til stjórnarinnar og bað hana láta í Ijósi álit

sitt um, hvað gera skyldi. Stjórnin lagði málið fyrir málfærslu-

mann sinn og bað rannsóknar á því. Að nokkrum tíma liðnum

gaf hann stjórninni til kynna álit sitt. Kvaðst hann eigi geta

viðurkennt sannanir Jóns i málinu og væri dómurinn að sínu

áliti rangt upp kveðinn. fótti honum sem Jón með því að

gjalda eptirgjaldið hið fyrsta ár hefði fyllilega viðurkennfc, að

hann væri réttur leigjandi omboðsins, og áleit það réttast að fara

hispurslaust og taka féð lögtaki í búi sýslumanns.^

1 júní 1788 ritaði stjórnin Ólafi amtmanni og lagði fyrir hann

hvað gera skyldi. Segir í bréfinu, að Jón annaðhvort hljóti að vera

hinn mesti búskussi og eyðslusamur fram úr öllu hófi, eða hann

að öðrum kosti hljóti leynilega að hafa stungið nokkru af fénu

undir stól, því allir hinir fyrri leigjendur umboðsins hafi eigi að-

eins staöið í skilum með afgjaldið á réttum tíma, heldur og þar

á ofan safnað sér töluverðu fé. Felur hún amtmanni á hendur

að grennslast nánar eptir hvernig á þessu mikla fjárþroti standi,

og þvi næst svipta Jón umboðinu ng selja það öðrum á leigu við

þeim kjörum, er honum sýnist aðgengileg á báðar hliðar. Eigi

sýndist stjórninni rétt að svipta sýslumann embættinu að svo

koranu, en felur amtmanni á hendur að gera nánari ráðstafanir

viðvíkjandi fé Jóns, því er hept hafði verið, og væntir hún, að

amtmaður í því máli breyti samkvæmt ^hinni alkunnu samvizku-

semi sinni og þekking á opinberum máiura, en þó jafnframt

þannig, að samrýmst geti kristilegum mannkærleika«. Að lok-

um setur hún fast ákvæði um það, að landskuldin af umboðinu

skuli framvegis greidd þannig, að vættin sé talin á 1 rd. 57 sk.^

' Sjá Islandsk Journal 1788 No. 1211 og 1503.

' Sjá Rentekaminerets isl. Kopibog 1788 No. 1105 og 1106.
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Samkvæmt boðum stjórnarinnar tók ölafur amtmaður að

grennslast nánar eptir um mál Jóns. Eigi er mér kunnugt hvað
upp úr þeirri rannsókn hefur komið, en óhætt má fullyrða, að

amtmaður hafi orðið áskynja um eitt og annað athugavert, og

það heldur í meira lagi, því sagt er, að sýslumaður hafi tekið

sér bréf eitt, er Ólafur ritaði honum, svo nærri, að hann lagðist

sjúkur. Jón hafði í mörgu verið mesti snyrtimaður, en var

einþykkur mjög og hafði hið mesta álit á sjálfum sér. Fékk það

honura svo þungrar áhyggju, er hann óttaðist að hann ef til

vill mundi missa æru sína, að það dró hann til dauða. Hann
andaðist 25. apr. 1792.^ —

Árið 1782 hélt Skúli enn brúðkaup mikið í Viðey og var

það þrefallt. Vigfús sýslumaður fórarinsson gekk þar að eiga

Steinunni dóttur Bjarna landlæknis Fálssonar. Hún var þá 19

ára að aldri og hafði alizt upp í Viðey hjá móðurföður sínum.

Annar brúðguminn var Hallgrímur Jónssou, aðstoðarprestur á

Staöarstað og bróðursonur Skúla. Gekk hann að eiga Oddnýju

dóttur hans.^ priðji brúðgumiun var Jens Orum assistent, og

fékk hann Sigríðar Jónsdóttur prófasts í Laufási; hún var syst-

urdóttir Skúla og hafði dvalið með honum í Viðey. Hélt Skúli

öll þessi brúðkaup með mikilii rausn og sóttu þau margir hinna

helztu manna landsins. Með þeim Steinunni og Sigríði greiddi

Skúli heimanmund til jafns við dætur sínar.

Árið 1785 andaðist Steinunn kona Skúla. Hafði húu

verið dugnaðar- og sómakona hin mesta og vel látin af

öllum. Skúli var ytra er hún andaðist og tók sér lát hennar

mjög nærri. Höfðu þau verið i hjónabandi í 47 ár. Brátt bar

þó enn þyngri harma að höndum Skúla og var sem allt gengi

honum á móti úr þessu. 4 árum síðar andaðist Jón landfógeti

sonur hans. Var Jóni margt einkar vel gefið, en var drykkju-

maður mikill, og mun það mest hafa verið óreglu hans að kenna,

að ýraislegt fór í ólagi hjá honum á síðari árum. J>ótt Skúli

ynni Jóni hugástum, víir þó samlyndi eigi ætíð sem bezt milli

þeirra feðga og var Skúli honum óeptirlátur, en Ragnheiður kona

1 Sjá dagbók Magnúsar sýslum. Ketilssonar No. 573, 4:^ á Lands-

bókasafninu,

^ Halldóra, yngsta dóttir Skúla, giptist Hallgrími Bachmann fjórð-

ungslæknij en eigi er mér kunnugt um, hvenær brúðkaup þeirra

stóð.
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Jóns samdi ætíð með þeim; hún var hin mesta merkiskona og

virði Skúli hana mikils. Jön andaðist 10. marz 1789.^ í>au

Jón og Kagnheiður áttu son þann, er Jón Vidö hét, er þá var

frumvaxta og hið bezta mannsefni.'^ Sendi Skúli hann með 2

menn á báti til Eeykjavíkur til að sækja til útfararinnar, og var

annar hásetinn fangi, er Skúli álti að hafa gætur á í Viðey.

J>egar þeir héldu af stað aptur úr Reykjavík voru báðir háset-

arnir drukknir og ósáttir. Sló í áflog með þeim á leiðinni,

eptir þvi sem getið var til, og týndust þeir allir á sundinu.

fannig bættist ein raunin ofan á aðra og var Skúli um þessar

mundir nauðiilegar staddur en nokkru sinni fyrr. Bar þar allt

að í einu: fráfaU sonar hans og sonarsonar, fjárþrot og embættis-

missi tengdasonar hans, og sjálfur átti hann í hinu mesta basli

og hótanir stiptamtmanns vofðu yfir höfði honum, Bættist hér

enn við, að hann mátti búast við refsingu fyrir vangæzlu á fang-

anum, er drukknaði, og að hann engan talsmann átti lengur er-

iendis, er Jón Eiríksson var fallinn frá. pó barst hann allkarl-

mannlega af, er mannskaðinn spurðist. fagði hann um stund,

en mælti síðan: »Goldið befi eg iiú landskuldiua af Viðey!«^

f>að er ekki mikil sorgarháreysti í svarinu, en engu að síður er

það þó í aUri sinni einfeldni einhvern veginn svo sárraunalegt.

J>ótt nú þessir sviplegu atburðir sem líklegt má þykja fengju

mikið á Skúla í bili, og þótt allur sá mótgangur og öll sú

mæöa, er hann átti við að búa um þessar raundir, hlyti að

liggjá honum þungt á hjarta, þá er hitt þó víst, að hann eigi

lét yfirbugast af raunum sínum og að iíjarkurinn var æ hinn

sami, Einmitt um þessar mundir átti hann í allmiklu mála-

þrefi út af dánarbúi Bjarna Pálssonar, og er eigi annað að sjá

af framkomu hans í því máli, eu að þar sé kominn hinn gamli

Skúli, málagarpurinn, bitur og óvæginn, þrár og þverúðarfullur,

* Espólín fer svofelldum orðum um Jón (Árb. XI, 22) : >Jón var

allgjörfulegur maftur og allvinsæll, heldur drykkjugjarn, svo meira

bar á því enn um Skúla, þó að haun væri bæði stórbrotnari og

starfaði í fleiru, því að Skúli haföi geðstyrk mikinn«. Jón sýslu-

maður Jakobsson segir um Jón í >Æruminningu* Skúla (Lbs. 600,

4°j, að hann hafi verið >maður fyrir dyggð, gæílyndi og höfðings-

skap elskaður*.

' Espólín segir um hann (Árb. XI, ðO), að hauu hafi verið >bæði

efnilegur, gildlegur og líklegur til mikillar menningar*.

^ Sjá Espóh'ns Árb. XI, 59—60.
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eins og hann var meðan hann stóð í bldma lífsins og eigi vildi

víkja fyrir neinum. pegar Bjarni Pálsson andaðist (1779) var

svo iUa ástatt í búi hans, að Skúli lét gera það að þrotabúi og

og tók að sér að aunast skuldalúkningu. Nú drógust skiptin á

búinu ár frá ári án þess nokkuð væri að gert, og var ekki fyrri

en 1787 skipaður skiptaráðandi. í>að var Steindór sýslumaður

Pinnsson. J>ótti nú líklegt, að eigi mundi langt að bíða úrslita

á málinu, en þar skjátlaðist mönnum, því árið 1792 var búið

enn eigi gert upp. Áttu þeir Skúli og Steindór í eilífu þrefi og

deilum út úr skiptunum. Skúli bar sýslumanni á brýn, að hann

ekkert gerði í málinu og að hann 2 fyrstu árin aðeius hefði

skrifað eina auglýsingu um skiptin og lesið upp í lögrétiu og

látið þar við sitja, en samkvæmt boði stiptamtmanns átti búið

að vera gert upp innan hálfs árs. Enn fremur bar Skúli það

fram, að sýslumaður eptir að hann loks 31. ágúst 1791 kom að

Nesi tii að gera út um málið, eigi hefði tekið sér neitt fyrir

hendur, en setið þar aðgerðalaus og biðið eptir skuldalýsingum.

Steindór aptur á móti kvað landiogeta einan eiga sök á drættin-

um, því hann hefði aldrei fengizt til að mæta fyrir skiptaréttin-

um, þótt hann hvað eptir annað væri til kallaður, og hefði eigi

viljað gefa neinar upplýsingar um ástæður búsins eða fjármuni

þá, er hjá honum voru, en fyiri en hann geri það, sé ómögulegt

að sjá hvernig reikningar búsins standi. Bæði Steindór og stipt-

amtmaður gerðu hverja atrennuna á fætur anuari til að ná í

reikniuga og skjöl búsins hjá Skúla, en það kom allt fyrir ekki.

Loks var höfðað mál á móti honum eptir boði stjórnarinnar, og

dæmdi Sigurður sýslumaður Pétursson hann til að standa skil á

munum búsins (1792) og nam upphæð sú, er hann átti aðgjalda,

1133 dölum.^ Steindór stefndi málinu til alþingis um sumarið,

en þeir mættu hvorugur Skúli né Sigurður. Árið eptir var það

tekið fyrir á alþingi á ný og mætti þar Vigfús sýslumaður pót-

arinsson fyrir hönd Skúla, en Sigurður boðaði forföll. Stefndu

þeir þar hvor öðrum Skúli og Steindór. Skúli fór fram á, að

Steindóri væri dæmt skylt að standa ábyrgð á öllum þeim óinn-

köUuðu skuldum, er búinu kynnu að bregðast fyrir sakir ódugn-

aðar hans, og svara bótum fyrir embættisvanrækslu. Stein-

dór aptur á móti sneri öllu upp á Skúla og krafðist þess, að

honum væru dæmdar ríflegar sektir fyrir allt framferði hans í

^ Sjá hér að framan bls. 154.
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þessu máli. Hinn 17. júlí 1793 kvað Magnús Ólafsson upp dóm

í málinu í lögþingisréttinum. Segir hann að fáir réttdæmir

menn neiti, að málshátturinn »blindur er hver í sjálfs síns sök^

geti hér með öllum rétti heimfærst upp á landfógeta. Sýknar

hann Steindór algerlega, en dæmir Skúla til að gjalda allan máls-

kostnað.^ fetta var hið síðasta mál Skúla, enda varð honum

eigi langra lífdaga auðið eptir þetta. —
f>að var eigi aðeins í opinberum málum, að Skúli sýndi af

sér dugnað og röggsemi, heldur skaraði hann og fram úr flestum

samtíðarmönnum sínum að því er snerti framtakssemi í búnaði.

Hann tók við jörðunni í Viðey í mesta óstandi, en skilaði henni af

sér aptur vel ræktaðri, og var bú hans í öllum greinum fyrirmynd-

arbú. Hann gerði miklar jarðabætur á eynni, en einkum lét

hann sér mjög umhugað um hinar nýju korn- og trjáræktartil-

raunir, enda hafði haun verið aðalfrumkvöðuli þess, að þær kom-

ust á á íslandi. Tók hann til sín einn af hinum erlendu bænd-

um og hafði auk þess eptirlit með tilrauuunum í Reykjavík og

lagði mikið kapp á að koma þessu í kring. Voru allstórir blettir

teknir til sáðreita og tilraunir gerðar með vetur- og vorrúg,

hafra og blendingskorn. |>reifst kornið betur í Viðey en víðast

annarsstaðar, því ekrurnar voru mæta vel hirtar og ekkert ómak

til sparað að allt mætti ganga sem bezt. Kálgarða hafði Skúli

geysimikla og ræktaði þar alls konar matjurtir. Er þess einkum

getið að hann ræktaði mikið af grænkáli og urðu að því hin

mestu búdrýgindi. Hann gerði einnig tilraunir til að rækta

ýmsar kryddjurtir og tókst það vel, en allar tilraunir til að rækta

baunir urðu árangurslausar og var þó ekki sparað ómakið.

Hamp og hör ræktaði landfógeti einnig og heppnaðist vouum

fremur, að minnsta kosti fékk hann einu sinni allgóða uppskeru.

Áptur á móti mistókust allar tilraunir hans til að rækta pílvið,

furu, greni og hyllitré og dó það allt út jafnóðum, enda var

Viðey ekki sem heppilegastur staður til þess háttar tilrauna.^

Fyrir jarðeplarækt sendi ^Landbúnaðarfélagið* danska honura

árið 1776 hinn stóra verðlaunapening sinn úr silfri. Eitt af því

er hann stórum bætti í Viðey var æðarvarpið. Um það bil er

hann flutti þangað sást varla fugl í eynni, en eigi leið á löngu

' Sjá lögþingisbók 1792 og 1793.

* Sjá Eggert Olafsens og Biarne Povelsens Reise igiennem Island.

IL B. bls. 952-956.
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áður æðurinn tók að hreiðra sig með fram ströndinni, enda var
stranglega friðað um hann. Eptir frásögn Steinunnar konu Skúla
fengu þau í meðalári 9700 egg og 80—90 ^ af hreinsuðum dúni.
Var fuglinn að síðustu orðinn svo spakur, að stundum fundust
í kring um 500 hreiður langt uppi í túni, en utan um eyju var

ömögulegt að koma tölu á þau.^ Ólafur Stephensen viðurkennir
og í ritgerð sinni um æðarvarp,^ að Skúli hafi sýnt mikinn
dugnað í því efni, og fer hann um það svofelldum orðum:
*Fæztar varpeyjar er að finna undir Suðurlandinu, og varla

nokkra af verði að undantekinni Viðeyju, sem nú (1783) kallast

með beztu varpplátzum vegna sérlegrar margra ára hirðusemi«.

Enn fremur.j lét Skúli með kostgæfni stunda laxveiði í Elliðaán-

um og lagði allmikla stund á fiskiveiðar. Varð hann fyrstur

manna til að koma á þorskanetabrúkun í sjóhverfum sunnan-
lands,3 og var einn meðal hinna fyrstu, er tóku upp saitfisks-

verkun í stað harðfisks. Verður þannig eigi annað sagt, en að

hann hafi verið mesti afkastamaður, svo í búnaði sem í ööru.

Bú landfógeta í Viðey var geysistórt. Virðingargerðin frá

1774 telur þar af skepnum 18 mjólkurkýr, 4 ungkálfa, 1 vetur-

gamla kvigu og bola, 19 geldnaut á íjalli, 15 geldar ær, 15 púls-

hesta, 2 hrossfærleika og 4 ótamin hross. Eptir sögn Ólafs

Stephensens hafði Skúli að jafnaði 42—45 manns á heimili, og

segir amtmaður að kostnaðurinn við búskapinn í Viðey og vinnu-

hjúahaldið muni hafa átt mestan og beztan þátt í að setja hann
á höfuðið. fetta mun nú varla vera rétt tilgáta, en víst

er um það, að ærið hefur orðið útdráttarsamt hjá honum. Skúli

var að minnsta kosti um einn tíma vel fjáður, eu það má þó
víst óhætt fullyrða, að honum eigi hafi aukizt fé eptir að hann
kom í Viðey, og má meðal annars ráða það af þvi\ að allar jarðir

þær, er hann átti, lágu í Skagafjarðarsýslu. Bendir það til þess,

að hann hafi keypt þær meðan hann var þar sýslumaður.'*

' Sjá ferðabók Sveins Pálssonar (No. 1—3 fol. á handritasafni Bók-
menntaféi.) 1. B. hls. 172.

^ Rit þess ísl. Lærdómshstafélags 4. B. bls. 211.

* Sjá hér að framan bls. 42 neganmáls.

* Jarðirnar voru þessar: 1. Stóru-Akrar með hjáleigunum EÖslculds-

stööum, Aíiðhúsum og Brekkukoti. 2. Stokkhólmi. 3. Eolt i Fljót-

«m með hjáleigunum Eelgustööum^ MÍ7i7iaholti og Bip. 4. Sól-

heimar i Sœmu7idarhliÖ með hjáleigunni Auönum og 5. Kolgróf.

Jarðirnar seldust á 1682 d. (eptir annari sögusögn á 1718 d.).
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Að ýmislegt hafi verið farið að ganga úr sér í Viðey bæði

hvað jörðiiia og byggingar snerti á efstu árum Skúla, má ráða

af bréfum Olafs Stepheusens til stjórnarinnar. Segir stiptamt-

maður í einu þeirra, að byggingarnar séu í hinu versta óstandi,

gluggarnir í íbúðarhúsinu raargir rúðulausir og ekki ein einasta

stofa strokin eða tjölduð og þurfi þar allmikinn tilkostnað áður

hægt sé að búa í því.^

Skúli var mestan hluta æfi sinnar hinn heilsuhraustasti. |>ó

85'ktist hann nokkuð á efri árum af vosbúð í ferðavolki síau og

var það mest lasleika vegna að hann hélt kyrru fyrir í Kaup-

mannahöfn frá 1782 til 1786. Síðasta árið sem hann lifði varð

hann þd mestmegnis að sitja kyrr heima fyrir, og gerðist hann

svo fdtkaldur, að hann varð að binda 2 dúnkodda þétt um hvorn

fót sér og kynda varð ofnana svo sem frekast var kostur á í

stofu þeirri, er hann sat. Haustið 1794 kendi hann sér land-

farsóttar með hósta og kvefi, en var þó jafnast á fótum. Hvað

andlát hans snertir, ber sögunum eigi saman. Segir Magnús

sýslumaður Ketilsson, að haun síðasta daginn er hann lifði hafi

verið nokkurn tíma á ferli og fengiö ofur hægt andiát^ Ólafur

Stephensen segir aptur á móti í bréfi til stjóruarinnar dags. 21.

nóv. 1794, að Skúli hafi »í hinni þungu legu sinni sjaldan verið

með sjálfum sér«. Hann andaðist 9. nóvember 1794. Hafði

hann þá 3 um áttrætt og haföi þjónað sýslumannsembætti í 14

ár, en landfögetaembættinu í rúm 43 ár. Hann var jarðsettur

í Viðey 25. nóvember. Á kistu hans var þetta grafið: »Hann
var í iífinu einn sá helzti merkismaður, stórum gáf-

um gæddur; elskaði sitt föðurland, til hvors velgengni
hann sparaði hvorki fjör né fé«.

X.

Er vér nú höfum rakið æfiferil Skúla landfógeta Magnús-

sonar svo ýtarlega, sem kostur var á, þykir mér hlýða að renna

augunum til baka yfir líf hans og freista að draga hin einstöku

atriði saman í eina heild. Megum vér á þann hátt bezt leiða

persónu hans með öllum síuum einkennum svo lifaudi sem unnt

er fram fyrir sjónir vorar. Um leið viljum vér svo athuga nánar

' Sjá Isl. Journal 1793 No. 672.

^ Sjá dagbók Magnúsar No. 573, 4° á Landbókasafninu.
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hin merkustu atriði í lífi hans og freista að gera oss sem Ijós-

asta grein fyrir, hverja þ^'ðingu hann hafði fyrir land vort og

þjóð. J>að hefur löngum þött miklu varða, að menn þeir frá

fyrri öldum, er vér virðum fyrir oss í skuggsjá sögunnar, birtist

svo skýrt og greinilega fyrir oss, sem frekast má verða, að vér

sjáum þá fyrir augum vorum með öUum kostum þeirra og löstum,

eins og vér sjáum saœtíðarmenn vora.

Að ytri ásýndum bar Skúii Magnússon eigi mjög af öðr-

um samtíðarmönnum sínum, en nokkuð haíði hann við sig, það

er ósjálfrátt vakti athygli og eptirtekt manna, er þeir virtu hann

nánar fyrir sér. Samtíöarmenn hans lysa honum þannig, að hann

hafi verið með hærri meðalmönnum á vöxt. réttvaxinn, sívahir

og vellimaður, kvikur mjög í öllum hreifingum, skinnræstinn og

hörundsbjartur, toginleitur og bólugrafinn mjög, varamikill og þó

eigi munnljótur, fráneygur og svarteygur, svipmikiU en áhyggju-

samlegur. Hann var flestum mönnum hvellrómaðri og er hann

talaði, var sem hann biti á vörina. Enginn var hann sérlegur

burðamaður, en þolinn, þrautseigur og heilsugóður. Varð honum

því nær aldrei misdægurt fyrri en nokkuð á efstu árum sínum,

og má það furða heita um mann, er átti jafn ónæðissama og

erviðissama æfi. I elli sinni missti hann sjón á hægra auga af

augnaverk, er hann var seztur um kyrt i Viðey.^ MikiU þótti

hann viðhafnar- og skrautraaður, þótt eigi bærist hann mikið á

hversdagslega hvorki í klæðaburði né öðru.^

^ Sjá >Ærnminningu« Skúla eptir Jón Jakobsson.

^ Að Skúli hafi verið aHmikill skartsmaður, má ráöa af -upptalning-

unni á fötum hans viö virðingargerðina 1774. Telnr hún upp þessi

klæði: 1 karmesinrauður kjóll með siíkifóðri og silkihnöppum ; 1

blátt yfirskoriÖ ílöjelsvesti með silkifóöri og hnöppum; 1 svartar

flöjelsbuxur með hnöppum af kamelhári; 1 lyfrauöur klæönaður,

kjóll, vesti og huxur, með saxiskgrænu raskfóðri og hvítum metal-

hnöppum og tré undir; 1 svartur klæðnaður; 1 grænn kjóU og

v-esti; 1 Ijósblár kjóll og vesti, snúiö hvorttveggja; 1 grænn kjóU

með bereiddu og loðnu skinnfóðri og metanmöppum, snúinn og

brúkaður; 1 do. grænn, mikið shtinn, meö gylltum messinghnöpp-

um og tré undir; 1 svartar ílöjelsbuxur með glashnöppum ; 1 svart

bróðerað silkivesti, mikið shtiÖ, meö do. hnöppum; 1 dökkar man-

chester buxur, bornar og slitnar ; 1 do. af sama og viðlíka

;

1 rauður sartout, gamall og slitinn; 1 slobrokkur af röndóttu uU-

artöji. fiessi klæði voru öU virt á 108 daU. Á uppboðinu eptir
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Skúli mátti eigi kallast lærður maður, en hann unui lær-

dómi og listum og mat mikils þá menn, er báru af öðrum í

þeim efnum. Er það eitt meðal annars er bendir til þess, hve

mikiU menntavinur bann var, að hann átti rúm J 300 bindi af bókum

ýmislegs efnis og á vmsum tunguraálum, og má það mildð kalla.

Sálargáfur hafði hann miklar og góðar og aflaði sér með aldrinum

allmikillar þekkingar í ýmsum greinum, eptir því sem honum
gáfust föng á í hinu annamikla og erviðissama h'fi sínu. I lög-

um var hann einkar vel að sér^ og bar gott skyn á stjórnarmál-

efni. Hafði hann aflað sér þekkingar sinnar á báðum þeim grein-

um meira af reynzlu en lestri, enda haföi hann framar öllum

Islendingura á þeim tímum, að Jóni Eiríkssyni einum undan-

teknum, haft tækifæri til að kynnast og eiga tal við ýmsamenn,

er í þeim greinum báru af öðrum bæði að reynzlu og þekkiugu.

Vil jeg hér til nefna greifana Moltke, Tbott og Eeventlow, er

allir höfðu skipað æðsta sæti í stjörnarráði konungs. Jóni Eiríks-

syni, er einnig var meðlimur stjórnarráðsins, var og við brugðið

fyrir þekkingu sína á þeim efnum, en þess er áður getið að þeir

Skúli og hann voru aldavinir. Skúli lagði stund á þessi fræði

meir vegna þess, að staða hans og störf útheimtu það, heldur

en af því, að hugur hans og hjarta hneigðust að þeim. J>ótt

mörgum kunni undarlegt að virðast, var hann mest gefinn fyrir

að lesa guðfræðisbækur, einkum trúfræöislegar, og er það mál

allra þeirra, er ritað hafa um hann, að hann hafi verið maður

Skúla látinn voru seld þessi klæöi: 1 gulur alfatnaður, 1 svartur,

1 grár og 1 hárauður; 1 grænt klæðisvesti og eitt með rauðum

ísaumi; 1 írakki; 1 rauðar buxur; 1 skinnhempa; 1 hvítir silki-

sokkar og 1 svartir; 6 hárgerfi og 3 hárpungar. Af þessari skrá

má ráða, að Skiíli hefur verið allvel fataður.

Skúli var framúrskarandi duglegur málaflutningsmaður og hefur

máske enginn af samtíðarmönnum hans verið honum lögkænni,

nema ef vera skyldi Bjarni sýslumaður Halldórsson, en Bjarni var

um leið refjahundur hinn mesti. Sóknar- og varnarskjöl Skúla eru

opt mætavel úr garði gerð og sannanir hans hæði skarpvitrar og

um leið Ijósar. Eyðir hann opt með nokkrum vel völdum orðum

sakaráhurði eða varnaratriöum, er mótstöðumenn hans með mikl-

um fjölda orða og ærinni fyrirhöfn hafa fengið tildrað upp. það

eitt er þó við þau að athuga, að tilfinningar hans á stundum hlaupa

með hann í gönur, og áður maður veit hótið af lætur hann hinar

fúlustu skammir dynja yfir mótstöðumennina.



SKÚLI LANDFÓGETI MAGNÚSSON, 175

einkar guðhræddur. Mörgum kann nú að virðast þetta ósenni-

legt og þykja hitt líklegra, að guðrækni hans hafi eigi verið

annað en hræsni ein og yfirdrepsslíapnr, enda má því eigi neita,

að breytni hans var á stundum allt annað en guðræknisleg.

I^etta útilokar þó að minni skoðun alls eigi guðrækni hans,

heldur sýnir það aðeins, að hann var breyzkur inaður, og hafa

margir trúaðir og guðhræddir menn bæði fyrr og síðar verið

ineð því marki brendir. Eigi ber víst heldur að skilja orð sam-

tíðarmanna hans þannig, að hann hafl svo mjög sýnt af sér

guðrækni í ytri háttsemi eða viljað trana henni fram, heldur

miklu fremur þannig, að hann af eðlisfari hafi hneigstað
trúarefnum, og er svo mörgum háttað, þótt eigi takist þeim

að svna þess Ijós merki með allri breytni sinni. Á efri árum
tók Skúli enn meir að snúa huga sínum i þá átt, en aldrei

tókst honum tii fulls að varpa af sér heimsáhyggjunum, til þess

voru allt of mörg bönd, er tengdu hann við lífið með öllum þess

gauragangi, og það var svo margt i lundarfari hans, sem stöð-

^gt teygði hann til að grípa inn í rás viðburðanna. A efstu

árum sínum tíðkaði hann stöðugt húslestra og lét syngja Passíu-

sálmana.

Öllum samtíðarmönnum Skúla ber saman um, að hann hafi

verið manna iðjusamastur og hamhleypa hin mesta, og jafnvel

fjandmenn hans láta hann njóta sanninælis í því efni. »Hann
var erviðissamur í raesta lagi , svo haun gat varla iðjulaus

verið«, segir Jón sýslumaður Jakobsson um hann. J>arf varla að

taka þetta fram, því allt líf hans ber það með sér, að þol hans og

eljusemi hefur hlotið að vera framúrskarandi, og þykist jeg eigi

hafa spurnir af neinum Islendingum, er viðlit sé að jafna við

Skúla í þeim efnum, nema ef vera skyldu þeir nafnarnir Jón

Eiríksson og Jón Sigurðsson. Áf því, er fyrr 1 riti þessu hefur

sagt verið um landfógetaembættið, má ráða, að hver meðalmaður

átti þar fullt í fangi með að rækja skyldur sínar, og að Skúli

hafi veitt embættinu duglega forstöðu, að minnsta kosti lengi

vel framan af, er engum efa bundið; víst er um það, að honum
ineð útsjónarsemi og kostgæfni tókst að auka að mun tekjur

konungs af landinu. Fylgdu landfógetaembættinu svo miklar

skriptir, að í skjalasafni stjórnarinnar finnast embættisbréf frá

hans hendi svo hundruðum, ef ekki þúsundum skiptir. Frá því

að iðnaðarstofnanirnar komust á fót og til 1767, að hann gekk

írá stjórn þeirra, eyddi hann til þeirra miklum kröptum og mikl-
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um tíma. Varð hanu eigi aðeius að haía yfirlit með bygging-

um þeim, er reistar voru, og að allt kæmist vel á veg í byrjun,

heldur varð hann og stöðugt að hafa vakandi auga á iðnaðinum,

svo ekkert vantaði, það er til þótti þurfa, og sjá um að öllu

væri hiklaust haldið áfram. Færi svo að eitthvert smáóhapp

bæri að höndum, komst allt í dreiðu og allir stóðu uppi ráða-

lausir, þar til náðist til Skúla. Honum var þetfca að vísu sjálf-

um eigi svo ókært undir niðri, því það gaf mönnum
í skyn, liversu ómissandi hann var stofniinunura, jafnframt

því sem það gaf honum sjálfum tækifæri til að hafa liönd í

bagga raeð í öllu, en að það hefur hlotið að vera ærið tafsamt

fyrir hann, er deginum Ijósara. f>að eitt, að hann fór alls 18

sinnum utan í þarfir stofnananna, nægir til að sýna, hve h'tið

hann sparaði sér ómak og erviði, er um velferð þeirra var að

ræða. Sjálfur flutti hann öll mál sín, bæði þau er hann átti

við verzlunarfélagið og einstaka menn, og mega þeir einir, er

hafa haft nokkur kyuni af málaferlum, til fulluustu gera sér Ijóst,

hvílík þrælavinna það hefur hlotið að vera að taka saman og

skrifa allan þann aragrúa af sóknar- og varnarskjölum, er hann

þurfti að leggja fraai í hinum mörgu og öóknu málum sínum. Enn
fremur var honura árið 1760falið á hendur af stjórninni að semja

r

nýja jarðabók yfir allt Island. Grennslaðist hann eptir um hið

þáverandi ástaud jarðanna og hafði auk þess ýmsar jarðabækur

frá eldri tímum til samanburðar. Lauk hann því starfi sínu á

9 árum, og er jarðabókin í 23 gríðarstórum bindum. Auk þess

samdi Skúli eigi allfáar ritgerðir, og eru þessar helztar: ^TJm

garnsptma«y^ ^Sveitahöndi^. »Fyrsti viöbœtir til sveitahöndans<-<-,

»Um trévóxt á Islandi«, »Annar víðhœtir til sveitahónda7is«^

og y>Svar til Islandophihis^. Af óprentuðum ritgerðum má
nefna: ^ JBesh'ívelse over Giilhringe og Kjose SgsseU og ^For-

s'óg til en Jcort Beshrivelse af Island«.''^ pessar 2 ritgerðir sendi

* Jón Borgíirðingur getur þess til í Ritliöfimdatali sínUj að bæklingur

þessi sé prentaður 1751, eu það mun eigi rétt vera. Jón Grunn-

víkingur segir í fréttabréfum sínum (Á. M. No. 99, 4°) við árið

1761—62: >. . . Haii (Skúli) liet hier í Vetur prenta Bækling í

Oktavo uiu Ullar-Verknað og Garn-spuna*.

* fessar 4 ritgeröir eru prentaðar í ritum Lærdómslistafélagsins 4.

B. bls. 137-207, 5. B. bls. 143-189 og 6. B. bls. 97-116 og

152—174.
* Báðar þessar ritgerðir eru geymdar á bókasafni landbúnaðarhá-
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hann »Landbúnaðarfélaginu« danska og fékk fyrir aðra þeirra

lieiðurspeniug úr gulli, en fyrir hina 40 dali. Allar eru ritgerðir

hans vel skrifaðar, sumar jafnvel prýðisvel.

Skúla kippti að ýmsu leyti í kynið til forfeðra sinna, Vatns-

firðinganna, að þvi er skaplyndi snerti. Hann var bæði stór-

huga og harðdrægur, einráður og drottnunargjarn frara úr öllu

hófi. Eiskaði hann og þessa eiglnlegleika, er hann fann þá hjá

öðrum mönnum og gazt vel að öllum þeim, er einbeittir voru,

hvori sem var í góðii eöa illu.^ Áf stórmennum sögunnar gazt

honum bezt að þeim, er ofurhugar voru eða fullhugar, og þó um
leið þrautseigir, og voru þeir Hannibal, Pétur mikli og Karl XII

í mestu afhaldi hjá honum. Sjálfur var Skúli hinn staðfastasti í

öllum fyrirtækjum sínum og athöfnum og hinn kappsamasti í

hvívetna. J>egar hann hafði tekið sér eitthvað fyrir hendur,

barðist hann fyrir því af alefii vægðarlaust hver sem í hlut átti,

og var fús til að leggja alla krapta sína og alla velferð sína í

sölurnar ef á þyrfti að halda. Hann vildi annaðtveggja, fá því

fram koraið, er hann hafði tekið í sig, eða falia ella, og hann

hætti aldrei við neitt fyrri eu fullreynt var, og það var seint,

því þótt flestum öðrum þætti vonlaust um árangurinn, þá ör-

vænti hann eigi. Sýndi það sig bezt í því, að þótt fyrir al-

mennings sjónum virtist sem fullreynt væri um stofnanirnar og

iðnaðartilraunir hans, þá hélt hann áfram að herjast fyrir þessu

roáli allt fram í andlátið. Hann var allra manna vægðarlaus-

astur í baráttu sinni, og ef hann á annað borð hafði óvingast

við einhvern, þá elti hann hann á röndum hvar sera hann fór

eða flæktist, ofsótti hann á allar lundir og lét honum hvergi

skólans í Kaupmannahöfn, en eptirrit af þeim fínnast í safni Jóns

Sigurðssonar No. 10 og 33 fol.

Espólín getur í Skagíirðingasögu sinni (kap. 53) tilburðar eins, er

honum þykir bera vott um þetta. Maður var nefndur Arni Gríms-

son úr Snæfellsnessýslu. Haföi hann lagst út með 2 þjófum, en

jieir voru handsamaðir af bændum í Bárðardal í heUi einum. og

var Árni settur í varðhald á Ökrum. Árni var knálegur maður

og hinn mesti fuUhugi, þjóöhagasmiður, skraddari góöur og vel að

sér ger um ílesta hluti. Slapp hann allt í einu úr varðhaldinu með

undarlegum hætti og ætluöu menn síðar að hann mundi hafa stað-

næmst austur í Múlaþingi og nefnt sig Einar. Lék mjög crð á því,

aö Skúli eigi mundi hafa lagt mikla alúð á að gæta hans og gefíð

honum tækifæri til að hlaupast á brott.

12
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griðastað opinn. Gaf einkum raun á þessu. er haun barðist

við verzlunarfélögin uni stofnanirnar og verziunarmálið, enda

barðist hann þar fyrir þeim tveim stdrmálum, er honum þótti

sem velferð landsins væri undir komin. Hann lét aldrei hjá

líða að bregða verjunni er hanu sá höggstað á þeim, og var það

þvi hvorttveggja að óvinir hans óttuðiist hanu og bötuðu.^ f^essi

tvö mál, er jeg nú hefi nefnt, voru svo mikilsvarðandi, að vel

mátti leggja mikið i sölurnar fyrir þau, og megum vér eigi

annað en bera dýpstu lotningu fyrir baráttu Skúla í þeim og

erqm íúsir til að sjá í gegn um fingur með, þótt meðöl þau, er

hann notaði, eigi ætíð væru með öUu óaðfinnanleg. Aptur á

móti er barátta Skúla og framferði gegn yfirboðurum sínura eigi

jafn velþóknunarverð. Jeg hef áður tekið það fram, að deilur

þær, er Skúli átti í við amtmennina og stiptamtmennina. voru

mestmegnis af haus eigin toga spunnar og svo til komnar í upp-

hafi, að hann ueitaði þeim hiýðni og hollri þjónustu og skeytti

ekkert boðum þeirra. Var þessi þrjózka hans mest sprottin af

taumlausri valdsgirni, og mátti bann eigi vita annan jafnsin sér

eða fremri á Islandi. 5>etta framferði mátti aldrei til neins

góðs leiða, og að hann því að lokum varð að lúta í lœgra haldi

fyrir Ólafi Stephensen, þótt eigi gerði hann það góðviljuglega.

var eðlilegt, og eigi meira en vænta mátti, og er oss það ekkert

sorgarefni.

Sem gagnstæðu til hinna siðastnefndu eiginlegleika Skúla,

má nefna örlæti bans og góðgorðasemi og brjóstgæzku gagnvart

^ pví vai* lengi við brugöiö hve illa'verzlunarstjórumim var við Skúla.

þegar Hannibal nálgaðist Rómaborg. kvað viö hjá Rómverjum ópið:

>Hannibal ad portas!*, en þegar Skúli var síigiun á land í Ivaup-

mannaböfu. kvað við á skrifstofu verzluuarfélagsins: >Skúli Magn-

ússon er kommen, gid F. . .!< þótti þeim sem friðurinn væri úti

er Skúli nálgaðist. Munnmælasaga nokkur, er gengið hefur um
Skúla og kaupmemi, sýna berlega hversu illa kaupmönnum hefur

verið viö hann. Eitt sinn, er Skúli var í Kaupmannahöfn, stóð hann

á tali við mann einslega í húsi nokkru. Kom þar þá að maöur í

síöri hempu og gekk inn í dyrnar og spurði hvort Skúli landfógeti

af íslandi væri þar. Skúli svaraði skjótt og bennti til mannsins,

er haun átti tal við, og kvaö Skúla slanda þar. Brá þá komu-

maður í snöggri svipan koröa undan hempu sinni og lagði mann-

inn í gegu. Vatt hann sér því neest út úr dyrunum og rann burt

áður Skúíi mætti festa hendur á lionum. Á þelía að hafa verið

flugumaöur, er verzlunarstjórar sendu til höfuðs Skúla. (No. 322,

4° í safni J. S.).
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fátæklingum og munaðarleysingjum, og þó standa allir þessir

eiginlegleikar í nánu sambandi innbyrðis. fað mun í allflestum

tilfelluiu reynast svo, að þeir er harðdrægir eru, oinráðir og valds-

gjarnir. svo þeir eigi mega á sárs höfði sitja við yfirboðara sína

eða jafningja, þeir hinir sömu halla sér ósjálfrátt að fátækling-

um og bágstöddum og safna þeim undir verndarvængi sína. og

þóþeireigi geri það af hjartagæzkU; þá gera þeir það af eigingirni

og sjálfsBlsku, af því að það vekur þeim yndi að hugsa til þess,

að þeir eru nokkrir, er eiga uudir þeim líf og velferð. Fyrir þá,

er eigi hafa persóuulegl kynni af mönnum þessum, getur opt

orðið orvitt að gera út ura, hvort heldur sé, en fyrir samtíðar-

mönnum þeirra ieynir það sér varla, því mismunur er á, hversu

gjöf er gefiu og hjálp veitt. Að Skúli hati af eðlisfari verið

brjóstgóður maður, þykist jeg mcga fullyrða, og hjálpsemi hans

við fátæklinga var lengi i minnum höfð. það var ekki langt

frá því, að vinnufólk stofnananna tilbæði hann sem nokkurs

konar æðri veru, enda lá honum velferð þess mjög á hjarta, og

hann var ætíð fús til að taka málstað þess og allra fátæklinga,

er honura þótti þörf gerast. Var þetta a]ls eigi sprottið af því,

að hann vildi afla sér fylgis alþýðu, þvi um þær mundir gat

slíkt eigi stoðað til neins. f>að var blátt áfram meðaumkun sú

með lítilmagnanum, er opt er mikilmeunum meðfædd.

fáð þótti lengst af hollast að hafa vináttu Skúla, heldur en

óvináttu, og segir Jón Jakobsson um hann, að hann hafi verið

»vinfastur, trölltryggur, einlægur og undirhyggjulaus«. En þar

varð aptur nokkuð aö koraa í móti, því Skúli krafðist alls hins

sama af vinum sínum, og kallaði engan því nafni, er eigi var

fús til að leggja nokkuð í sölurnar fyrir hann. Hann þoldi

enga hálfvelgju í þeirri grein, annaðhvort voru menu þeir, er

hann hafði nokkur frekari kynni af, tryggðavinir hans, eða þeir

^oru fjandmenn hans: þeir sem eigi voru með honura, urðu að

vera á móti honum, þeim var ómögulegt að leiða hann hjá sér

eða láta hann liggja milli hluta. Færi svo, að nokkur meðal

þeirra. er hann hafði lagt trúnað á, reyndist honum ótrúr, skip-

^ði hann honum þegar í flokk með Qandmönnum sínum og lét

reiði sína bitna á honum til jafns við þá. Af þessum ástæðum
átti hann mjög fáa vini, en þeir hinir fáu voru þess tryggari,

eigi þurftu þeir að óttast, að hann sviki þá í tryggðum.'

' Eggert Ólafsson viröist þó 1 vísu nokkurri, er mælt er að hann
12*
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Var þeirra helztwr Jón Eiríksson, og var einkar kært með þeim

Skúla og honum. Jón hafði látið eitt af börnum sínum heita í

höfuðið á Skúla, og alla tíð, er Jón átti bústað í Kaupmanna-

höfn, tók hann Skúla tveim höndum, er hann kom þar. f>egar

fregnin um andlát Jóns barst til Islands, brá Skúla mjög og

varð þetta að orði: »f>ar gátu þeir farið með hann, nú er úti

um lsland!« petta eru hin eiuustu örvæntingarorð, er menn

vita til að Skúli nokkuru tíma hafi látið sér um munn fara, og

má af þeim marka, hversu mikils Skúli hefur metið vin sinn.

Eins og Skúli átti trygga vini, átti hann og öfundarmenn

marga og fjandmenn meðal landa sinna, og var sá flokkurinn

miklu fjölmennari en vinaflokkurinn. Móöguðu þeir hann á

ýmsan hátt og létu sér eigi nægja með að berjast aðeins gegn

framfaratilraunum hans og fyrirtækjum, heldur réðust þeir og á

hann persónulega bæöi í ræöum og ritum og brugðu honum um
allskonar vammir og skammir og óknytti.^ Eptir dauða Skúla

hafi ort um Skúla, vilja hendajtil þess. að hann hafi eigi verið

svo trölltryggur, sem hér segir. Eu það mun óhætt mega fullyrða,

að visan sé sprottin af persónulegum rökum, og án alls efa ort í

bræði. Er það kunnugt, að þeir Eggert og Skúli eigi áttu lund

saman, og óvingaðist með þeim, er Eggert hafði setið i Viðey

nokkra hríð. Auk þess var fjandskapur með Skúla og frændum

Eggerts. Vísan er þannig:

þótt þú vinum værir mót
vaUur mörgu sinni,

vil eg ei fyrir hefndar hót

hamingju spilla minni.

Er svo að sjá af vísunni, sem áður fyr meir haíi verið vinátta

með þeim. en Skúli brotið af sér hylli Eggerts á einhvern hátt.

^ þannig má geta pjesa nokkurs. er geíinn var út í Kaupmannahöfn

(án ártals). Er það hiö fúlasta níðrit og auðsjáanlega meint til

Skúla, þótt eigi sé hann nefndur á nafn. Eigna sumir það Sveini

lögm. Sölvasyni, en aðrir Magnúsi varalögm. Ólafssyni, og sé jeg

mér eigi fært að gera út um, hver þeirra eigi pjesann. Ber hann

eptirfylgjandi umfangsmikla titil: »ifer heftir iipp
\
Loka Læte

|

pad er
\
Stuttar Fraasagner

\
um

\

þann vo7ida Rangvœtt
\
Loka Laiif-

eyjarson,
|

nefnelega
\

UmÆtthansog Uppruna
|
Gedslag og Iþrotter

\

Slcegder og Svikareglur
\
Odaader og Ævdok etc.

|
Samanteked ur

fornum Frœdebokum og
|

utlagt i hvörndags Islendsku, nied stutt-
\

iim Textans utskyringum,
\
til

\
Samanburdar vid þessarar Aldar

haatt og aullum aasamt til lœrdoms og vidv'órunar<.. — Jeg villeyfa
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greindi menn jafn mikið á um iiann og meðan liann lifði. Voru
sumir allófúsir á að viðurkenna afreksverk hans, en sumir liófu

hann aptur á móti til skýjanna. í ritgerð nokkurri, er Finnur

Magnússon skrifaði um íslenzka merkismenn á 18. öld,^ er Skúla

getið einna síðast og með þessum orðum: ^J>ví ber eigi að

neita, að Skúli Magnússon, landfógeti á íslandi, hefur á ýmsan
hátt uunið föðurlandi sínu gagn, en hluttekuing hans í pólitík.

er enn allt of ókunu og dulin til þess að hægt sé að meta gerðir

hans í þessu efni. Allra sízt er mér hent að kveða upp nokk-

mér .ið tílfæra nokkrar setiiingar. sem teknar eru af handa hófi

til og frá úr pjesannm. svo menn geti gert sér nokkra hugmynd
am. hvernig houum er varið. — »L]'tilI var hann vexti og nógu

sélegur. en duglaus í öllu því til mannskapar hlýddi, samt vannst

honum margt með slægð og svikurn; hann var fulUir með pros;e?fí.

— Ekki var hann velþokkaður með góðum mönnum, því hann

spillti jafnan fyrir þeim og fór með óþægilegar söguslettur til kóngs

og höfðingja. — Hann lofaði jafnan ÖUu fögru en hélt ógjarnan.

— Loki gekk á hönd Óðni kóngi og var honum kær mjög framan

af. því að hann var hentugur til allra handa prosjelcta. sem á þeim

dögum geisuðu með Ásum«. — I einskonar eptirmála segir höf-

undur, að ásatíðir muní nú aptur komnar, *Sjái þér nú ekki hvar

Loki er enn á ferii og allt hyski hans, já ótal Loka lærisveinar

,
og sporgöngumenn?* Aptan við pjesann er kvæði, sem heitir

^Vedur'Vitea. Er þar svo auðsjáanlega sagt frá Skúla og öUum
hans gerðum viðvíkjandi sofnununum, að eigí getur verið um að

villast. Pjesinn kom eiunig út á dönsku. — þess má og geta hér,

aö Sæm. prestur Hólm sneiðir Skúla beidur en ekki i riti sínu

»Afhandling om Islands nœrvcerende Tilstand*- (Ny kgl. Saml. No.

1098 fol.). Telur hann fyrst, aö SkúU 1770 hafi kallað saman

leiguliða konungs i Vestur-Skaptafellssýslu og narrað þá til að skrifa

undir skjal nokkurt á dönsku, er þeir ekkert skíldu í, en skjalið

átti að hafa hljóðað um hækkun á afgjaldi jarðanna. Segir Sæm.
að Skúli með þessu hafi áunnið sér eigi aðeins hylli stjórnarinnar,

heldur og verðlauna fyrir kostgæfni sína í embættissökum. Enn
fremur kemur hann fram með gömlu ásökunina, að Skúli hafi

stungið á sig allmiklu af styrktarfé konungs til stofnananna. f>ó

tekur íyrst út yfir þegar Sæm. fer að minnast á fjárkláðami, því

hann dróttar því að Skúla með berum orðum, að hann hafi vís-

vitandi og af ásetíu ráði komið fjárkláðanum til Islands. En þess

her að geta, að Sæm. var maður ófyrirleitinn og orðhákur hinn

niesti, og sneiðir í riti sínu engu síður Jón Eiríksson en Skúía.

^ »0m IS. Olds fortjente Islœndere^ í tímaritinu <.Minerva<. 1803.
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urn dóm í því máli«r. |>etta er allt sem Skúli verður að láta

sér nægja með, en margir aðrir, er fáir nú lengur munu kann-

ast við eru þar víðfrægðir á 3

—

i blaðsíðum fyrir liitt og

þetta gutl. I blaði nokkru í Kaupmannahöfn söng aptur á

móti við annan tón, er lát Skúla spuröist. |>ar segir svo:

;>Hann var einn meðal hinna merkustu manna og leitaðist við með

stakri elju og sannri föðurlandsást að verða ættlandi sínu að

gagni. Hann er hníginn í valinn, en nafn hans og orðstír

mnnu æ lifa«.^

Skúli var maður hugprúður mjög og kunni ekki að hræð-

ast. Kom það þráfaldlega fram, en aldrei Ijdsar en tvisvar í

utanferðum hans. Hreppti hann hafviUur og storma og átti með

snarræði sínu og kjark mestan og beztan þátt í, að bæði skip

og menn náðu landi. Hefur Grímur skáld Thomsén kveðið hér

um eitt af kvæðuni sínum, er ílestum Islendingum mun kunnugt.

J>es5 heyrist allopt getið um Skúla, að hann hafi verið

hneigður til drykkju, og munu eflaust hafa verið töluverð brögð

að þvi, einkum á fyrri árum. pó er þess jafuframt getið, að

eigi hati það komið í bága við embættisstörf hans, því hann

var vanur að geyma sér drykkjuna þar til störfum var lokið.

Viðureign hans við Budtz kaupmann og næturförin til Hafnar-

fjarðar sýna það þd, að hann á stundum gat komið o'fyrirleitlega

fram er hann var drukkinn. Hinsvegar er það víst, að hann

með aldrinum lagði mikið af drykkju og fór þá betur með vin,

þá sjaldan hann neytti þess að mun. pess ber og að geta, er

um drykkjuskap hans er að ræða, að á 18. öld var víndrykkja

mjög tíð um öll Norðurlönd, ekki sízt á meðal embættismanna,

og þótti slíkt enginn vansi. Ef vér aðeins lítum á íslenzka em-

bættismenn um þær mundir, þótti það hreint og beint undan-

tekningarvert, ef einhver meðal þeirra var reglusamur.

Að lokum viljum vér virða nokkuð nánar fyrir oss þau tvö

höfuðmál, er Skúli barðist fyrir allt sitt líf, nefnilega iðnaðar-

raálið og verzlunarm álið.

|>egar stjórnin ura miðbik aldarinnar sýndi sig líklega til að

hjálpa íslandi upp úr vesöld þoirri, er allt lá í, lá sú spurning

fyrst fyrir, á hvern hátt það skyldi gert, hver væri beinasti og

vissasti vegurinn til þess. Menn greindi töluvert á um við-

reisuarmeðölin, en undir niðri munu þó fiestir hafa verið á þeirri

' Sjá Kjöbenhavns Adresse-Contoirs EfteiTetniugar 1795 No. 204.
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skoðun, að umbætur á atvinnavegum landsins mættu helzt

verða því til viðreisnar. fegar Skúli því kom fram með uppá-

stungur sínar um iðnaðarstofnanirnar, var það í sjálfu sér eigi

uein ný og ókunn hugmynd, er hann birti fyrir mönnum. fað
var aðeins búningurinn og framsetningin og það, að hann kvað

övo skýrt og einarðiega upp úr með þær, er kom því til vegar,

að menn litu á þetta sera nýjungar. Um langan aldur höfðu

hagfræðingar og þjóðmegunarfræðingar flutt þær kenningar, að

velmegun hvers lands fyrir sig væri byggð á því, að það sem

mest raætti bjargast við afurðir sínar og sem minnst væri

flutt af útlendum vörum inn í landið. |>aö var skoðun þeirra,

að anðæfi landsins væru ekkert anuaö en mismunurinn á inn-

flutningi og útfíutningi, og að allt væri unnið með því að auka

sem mest iönað í landinu og takmarka sem mest alia innflutn-

inga. Var því 18. oldin, einkum fyrri hluti hennar, hin mesta

iðnaðar- og verksmiðjuöld, og það jafnt i Danmörku sem annars-

staðar, en frá Danmörku bárust hugmyndir þessar tii ís-

iands. það var þ\í eigi neraa eðlilegt, þótt Skúla virtist

sem veimegun iaudsins fyrst og fremst væri undir því komin,

að landsmenn sjálfir færðu sér afurðir landsins sem bezt í nyt.

þaö hafði lengi viðgengist á íslandi, aö menu vanræktu ullar-

iðnaðinn. Að vísu var nokkuð af prjóniesi iagt inn i lcaupstað-

inn, en það var opt svo iila úr garði gert, að kaupmenn voru

ófúsir á að veita því móttöku, og stoðaði lítið þótt stjórnin setti

nákvæmar og smásmuglegar reglur fyrir því, hvernig það skyldi

uunið. Frjónlesið var verzlunarvara, sem kaupmenn þóttust iítið

ábatast á. Aptur á móti var uilin alla tíð gjaidgeng og eptir-

sótt verziunarvara. og kaupmenn voru ætíð fúsir á að veita

henni móttöiíu. Vöndust þannig landsmenn smátt og smátt á

að ieggja mestan hlut af ull sinni inn í kaupstaðinn og kaupa

aptur útiend klæði til fata, enda var það lang fyrirhafnarminnst.

E^að var þetta sem Skúli vildi koma í veg fyrir meö því að

koma á reglubundnum iönaöi í iandinu sjálfu, því honum blæddi

í augum að sjá, hversu landsmenn fóru á rais við alian þann

ágóða, er af vinnunni mátti leiða.

|>egar á þetta er litið, sjáum vér að iðnaðarhugmynd Skúla

var eigi annað en nátturieg afieiöing af lestri hans og fulikora-

lega í samræmi við tímabil það, er hann lifði á. En það er

annað atriöi, sem er mjög eptirtektavert, nefniiega það, að þótt

Skúii byggði von sína á iðnaöinum, þá áieit hann hann þó eigi
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fullnægjandi til að hjálpa landinu við, heldur vildi hann einnig

samhliða iðnaðartilraununum leitast við að efla sem mest

landbúnað og fiskiveiðar. Honum þótti aem landið hefði

að geyma marga fólgna fjársjóðu í skauti sínu og honum fannst

vera kominn tími til að grafa þá upp. Haun þóttist

sjá að landið mætti framleiða bæði korn, kálmeti, hör, hamp,

brennistein og margt fíeira, og allt þetta vildi hann láta stofn-

anirnar annast jafnframt sjálfum iðnaðinum. petta er því merki-

legra, sem sú skoðua fyrst nokkru eptir þeunan tíma ruddi sér

til rúms, að hinar eldri kenningar eigi væru alls kostar réttar,

að velmegun þjóðarinnar eigi eingöngu væri byggð á því, að auka

sem mest alla útflutninga og sópa að sér sem mestu af pen-

ingum, heldur miklu fremur á því að auka og efla og færa sér

sem bezt í nyt þau gæði, er náttúran sjálf færði mönnum upp

í hendurnar, að leggja sem mest kapp á að rækta jarðveginn og

grafa fram þau auðæfi, er þar væru fólgin. |>eir, er börðust

fyrir hinni eldri skoðun, höfðu stigið skrefi of langt í þááttina og

álitið alia velferð á iðnaðinum byggða, og nú átti alveg hið sama

sér stað með forvígismenn hinnar nýju stefnu, er álitu allt á jarð-

ræktinni byggt.^ Er það eiakennilegt og eptirtektarvert, að íSkúla

þannig skyldi takast að þræða þann meðalveg, er menn nú eru

komnir á snoðir um, að mest viti til velfarnaðar, nefnilega að

stunda hvorttveggja jafut báðum höndum. En einmitt þetta, að

Skúli færðist svo mikið í fang í einu, að hann dreifði kröptum

sínum og vék inn í fleiri en einn verkahring, varð til þess, að

menn eigi voru jafn fúsir á að veita honum fylgi sitt, og ella

mundu þeir hafa verið. Hefði hann látiö sér nægja með ullar-

iðnaðinn einan, má ætla að landar hans hefðu ötullegar snúist í

lið með honum og fylgt honum betur eptir, en raun varð á, því

það var hugmynd, sem aldarhátturinn hafði sett innsigli sitt á og

viðurkennt sem góða og gilda. l>egar hann aptur á móti auk

þessa tók sér fyrir hendur að efla jarðrækt og fiskiveiðar, gróð-

ursetja tré og sjóða brennistein og margt fleira, þá sneru þeir

við honum bakinu og kölluðu hann »Prósjektmakara«.

|>egar vér uú á dögum lítum nánar á þetta mál, þá má
það eigi dyljast fyrir oss, að það eigi eingöngu var mótþróa og

óvild verzlunarfélagsins og hinum illu og óheppilegu verzlunar-

Hin eldri kenningin er kunn undir nafninu »Merka7iUlisnie*. en

þeir, er fylgdu hinni siðari. voru nefudir ^Fyúokraiar*.,
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háttum yfir höfuð að kenna, að stofnanirnar á endanum féllu

niður og urðu að engu, heldur meðfram ýmsu öðru. Ein af að-

alástæðunum til þess er að minni ætlan sú, aö þjdðin var enn

eigi vöknuð til lífs og meðvitundar eptir aldalangan dvala. pegar

um framfarafyrirtæki er að ræða, þá hljóta þau ætíð að falla um
sjálf sig og verða að engu, hversu miklu fé og hversu mikilli

kostgæfni sem til þeirra er varið, nema því aðeins að fyrir séu

hjá þjöðinni þau skilyrði, er útheimtast til þess að vel fari. En
hið fyrsta skilyrði fyrir því, að framfarafyrirtæki megi koma að

tilætluðum notum, er það, að þjóðin andlega sé vöknuð tii lífs,

að nokkurs konar andlegur hvirfilbylur sé á uudan genginn, er

dreift haft burt lognmollukófinu frá hugum manna og reist par

öldugang, er áður var ládeyða. pað verður að vera vöknuð hjá

þjóðinni eigi aðeins meðvitund um, að henni sé ábótavant,

heldur og brennandi löngun og heit þrá eptir framförum. Án
þess verða allar framfaratilraunir eintóm vindhögg og öll fyrir-

tæki eins og hús á sandi byggð, er hrynja niður allt í einu í

skjótri svipan. |>essi skilyrði voru eigi fyrir hjá hinni íslenzku

þjóð, er Skúli um miðbik 18. aldar hóf nýjungar sínar, og því

urðu það örlög hans að berjast fyrir þeim eiun síns liðs í rúm

30 ár, án þess nokkur fylgdi honum ötullega eptir. Þjóðin var

enn eigi vöknuð til meðvitundar um gildi sitt og um skyldur

sínar; menn vildu helzt þrauka og þreyja hugsuuarlaust og láta

Guð og konunginu ráða. f>að var enn langt að bíða öldurótsins

í anda þjóðarinnar. pví miður var eigi aðeins nóg með, að

menn tækju dræmt undir nýjungar Skúla, heldur urðu jafnvel

margir málsmetandi menn til að snúast í móti houum og vinna

stofnununum ógagn. Hefðu menn traustlega fylgt Skúla eptir

og lagst á eitt að halda stofnununum við líði og auka þær og

efla, þá er eigi fyrir að sjá, hversu mikið gagn þær hefðu mátt

vinna, en nær er mér að halda, að íslenzkur iðnaður nú mundi

vera í öðru lagi, en er, ef það hefði átt sér stað.

I baráttu sinni fyrir verzlunarumbótum fékk Skúli meiru

áorkað, þótt eigi fengi hann að öllu leyti vilja sínum framgengt

í því efni. Verzlunarfyrirkomulag á íslandi hafði verið eitt og

liið sama allt frá byrjun 17. aldar, og löngu áður Skúli kom til

sögunnar, voru flestir íslendingar á einu máli ura, að það væri

svo óheppilegt, sem frekast mætti verða. |>egar Skúli komst til

vits og ára, gafst honum einnig raun á þessu. f>ó voru þeir

fáir, er vissu hvað til umbóta heyrði og enn færri, er þorðu að

1
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kveða iipp úr með það, því svo voru meun á valdi kaup-

mannaj og geta þeir, er nokkuð þekkja til íslenzkrar verzlunar

nú á tímum, gert sér það í hugarluud. Kaupmenn höfðu töglin

og hagldiruar og léku menn opt sárt, og var lítt gerð gaugskör

að því að fá umbætur á þessu. Alþj'ða mauua var of vesöl og

uppburðarlítil og embættismenn of makráðir til að rísa upp gegu

kúguniuni. pegar Skúli tök að íhuga þetta mál, sá haun skjótt,

að svo framarlega sem kaupmönnum óhindrað héldist uppi að

misbjöða alþýðu mauna eius og þeir höfðu gert að undanföruu,

mætti aldrei vænta þess að verzlun Islands kæmist í viðuuanlegt

horf. En að Skúli komst á þessa skoðuu, var hið sama sem að

haun tæki máiið að sér og beröist fyrir því í lífinu, því það var

eigi vandi haus að láta þau mál liggja niðri, er honum þóttu

mikilsvarðaudi. Tók haun uú eptir þetta að leggja kaupraenu í

einelti og ofsækja þá á allar lundir, ef það mætti verða til þoss

að þeir bættu ráð sitt. 1 fyrstu muu honum þó víst varla hafa

komið til hugar að umsteypa með öllu einokuuarverzluninui,

heldur aðeius leggja uokkur böud á kaupmenn og fá nokkrar

breytiugar á verzlunarskilraálanum, er hann hugði að mætti

verða íslenzkri alþýðu til léttis. Leið og beið langur tími áður

haun kæmist að fastri uiðurstöðu í þessu efui, og var það fyrst

eptir að hauii í uokkur ár hafði barizt fyrir stofuunuuum, að

haun gekk úr skugga um, að eigi uægðu smáumbætur, og að

eigi gæti verið um framfarir og velmeguu að ræða, fyrri eu öll-

um gömlum kreddum og keuuinguQi í því efni væri varpað fyrir

borð og verzluuin gefin frjáls, og helzt þanuig fyrir komið, að

laudsmeun sjálfir sem mest mættu taka þátt í henni. Sat haun

sig héðan af aldrei úr færi til að uá sér uiðri á kaupmönnum og

sgera þeim helvíti heítt« sem menu segja, og benda stjórninni

á galia þá, er á voru verziuninni. Skrifaði hann ura þetta efni

fjölda mörg bréf og ritgerðir, er eigi munu hafa átt lítinn þátt

í því, að vekja athygli á málinu, og að stjóruiu að lokum tók

það til verulegrar rannsóknar. í>egar verzluuarfrelsistilskipunin

kom til Islauds 1787, mátti liann því vel sigri' hrósa, þótt eigi

væri hún alveg að skapi hans, því euginn hafði barizt jafu ötul-

lega fyrir máliuu sem hanu, og hvað meira er, því nær engiun

hafði barizt fyrir því ueaia hann. Get eg mér þess til, að

fregniu um þessi úrslit málsins hafi eins og brugðið sóiglitri yfir

hið mæðusama og baráttufulla líf hans um þessar mundir og

verið honum til nokkurrar fróuuar í sorgum haus og andstreymi.
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Hefði Skúli Magnússon verið uppi á söguöldinni, er það

engum efa bundið, að hann hefði orðið ríkur héraðshöfðingi og

vígamaður, er skáld og sagnamenn hefðu víðfrægfc í Ijóðum og

sögum. Hefði hann lifaö á því tímabili í sögu lands vors, er

kirkjan drotfcuaði yfir hugum manna og hjörtum, þá hefði hann

sjálfsagt borið bagal og mítur og sveiflað tilfinuanlega einvalds-

sprota kirkjunnar yfir landi og Ij^ð, Hefði honum aptur á móti

verið það ætlað af forsjdninni að lifa á vorum dögum, um þær

mundir, er frelsishugmyndir þessarar aldar ruddu sér braut yfir

löndin, þá má telja það vísfc, að hann hefði giipið merki þeirra

og geysað fram í broddi fylkingar móti kúgun og þrældómi.

AUir þessir eiginlegleikar lágu fólgnir í sálu hans.

pað sýnir og sanuar máske betur en nokkuð annað, hví-

iíkur maður hann var og hve langt frá að vera sem fólk flest,

að samtíðarmenn haus anuaðhvort hefja hann til skvjanna, eða

ata hann í saur, að hann- átti sér tryggðavini, er voru fúsir að

fylgja honum í öUu, og fjandnienn, er eigi vissu þann kost svo

illan, að eigi þæiti þeim hann Skúla of góöur. Enginn var sá

málsmetandi manna á íslandi, er eigi skipaði annanhvorn flokk-

inn. I>ykic mér því að síöustu ekkert mega lýsa Skúla betur í

stuttu máli en þessi orð:

engu var hann meðalmaður!«



Inngangur . ,

I. BernskU' og œskuár. Ætt og uppruni Skúla. Magnús

faðir hans og Einar afi hans. Barnabrek og dvöl hjá Einari

presti. Heimastörf og verzlunarstörf. Skúli Lyrjar skólanáin.

Andlát Magnúsar prests. Slys. Viðureign við Stein biskup.

Illar horfur. Móðir Skúla kvongast þorleifi prófasti í Múla.

Skúli útskrifast. Utanför. Bólusótt. Orbyrgð og volæði.

Prófessor Gram. Atvinna við skriptir. Störf fyrir stjórnina.

Bréf frá Benedikt lögmanni þorsteinssyni. Veitt Austur-

Skaptafellssýsla. Líf f Kaupmannahöfn . . . ,

tl. Sýslumennska, Embættisstörf í Austur-Skaptafells-

sýslu. Missætti við Jón sýslum. þorsteinsson. Laus Skaga-

fjaröarsýsla. Missælti við Lafrentz amtm. UtanfÖr. Veitt

Skagafjarðarsýsla. Umsvif og málaferli. Barneignir, Skúii

kvongast, Duggumál. Rógburður. Viðureign við Bjarna sýslu-

mann Halldórsson. Mál út af Hólastól. Röggsemi Skúla í

stjórn Hólastóls. Rausn og frændrækni. Embættisfærsla

Dreese landfógeta. Skúla veitt landfógetaembættið

III. Ástímd Islands um miöja IS. Öld. Ástand jarðanna,

Leiguliðar og kjör þeirra. Búskapardeyfð. Eyðijarðir. Ein-

okunarverzlunin og einkenni hennar. HÖrmangarafélagið.

Verzlunarreglugerðirnar 1733 og 1743. Skyldur og störfland-

fógeta um miðja 18. öld

IV. lÖnaðarstofnanirnar {l'(52— 1760), Harboe sendur til

íslands. Bréf Holsteins greifa til embcettismanna á íslandi.

Skoðanir Skúla um viðreisn landsins. Stofnað iðnaðarfélag.

Vefsmiðja á Leirá. Skúli fer utan og flytur mál sitt við

stjórnina. lönaðarfélagið staðfest af konungi. Iðnaðarstofn-

anirnar og verzlunarfélagið. Samningstih'aunir með Skúla og

kaupmönnum. Stjórnin dregur taum Skúla. Skúli heldur til

íslands. Tekið til húsabyggingar og iðnaður hefst. Konungur

gefur enn fé og Skúli færist meira í fang. Erjur með stofn-
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vinunum og verzlunarfélaginu. Katipmenn bera sakir á Skúla,

Deilur út af stofnuiiunum. Skipuð nefnd til að dæma milli

félagsins og stofnananna. Úrskurður nefndarinnar. Iðnaöur-

inn fyrstu árin. Deilur með Skúla og Dannenberg iðnaðar-

stjóra. Rógburður. Pahl sendur upp til að hafa eptirlit með
stofnununum. Skoðunargerð á húsum og áhöldum stofuan-

anna. Vinnuíólk stofnananna. Skúla og félögum hans boðið

að gera reikningsskil. Bréf frá Hastfer barúni til Skúla. Yfir-

lit yfir fjárhag stofnananna, BoUaleggingar. ^Undirtektir

manna undir stofnanirnar 34—55
V. Viöureign Skxda og Hörmangara, Umgengni kaup-

naanna og íslendinga. Klaganir Skúla yíir Ovesen kaupm.
og mál þeirra. Viðureign Skúla og Budtz kaupm. í Grindavík
og naál þeirra. Klaganir yfir matvöruskoti. Opnuð verzlun-

arhús. Viðureign Skúla og HafnarfjarÖarkaupmanns. Mat-

vöruskortur og maðkað mél. Hallæri og manndauöi, Afsak-

a^nir kaupmanua og ákærur gagnvart Islendingum. Skipuð

nefnd til að rannsaka framferöi félagsins. Árangurinn af

rannsókninní. Álit stjórnarinnar. Hörmangarar segja lausri

verzluninni. Aögerðir Skúla í verzlunarmálinu og barátta

jGgn félaginu. Álit Skúla á verzlunarniálinu. Verzlunar-

frumvarp Skúla frá 1757. Álit iandsmanna á frumvarpi

Skúla. Skúla falið á hendur að flytja verzlunarmálið við

stjórnina. Tilraunir Skúla til að fá því framgengt. Reki-

stefna í verzlunarmálinu. Tilskipunin 9. jan. 1759 55—75

VI. lÖnaðarstofnanirnar (1760—1779) og síöiistu afdrif

þcirra. Vöxtur og viðgangur stofnananna meðan konungs-

verzlun stóð. >AImenna verzlunarfélagið* tekur við. Ráða-
^r^gg um sameining stofnananna og verzlunarfélagsins. Álit

Skúla um sameininguna og skilmálar hans. Samningstil-

raunir. Álit stjórnarinnar og ymsra manna um þetta mál.

Samningurinu 2. ap. 1764. Húsbruni. Fjárkláðinn. Hluta-

bréfamáliö. Áhugi íslendinga á stofnununum tekur að dofna.

Verzlunarstjórnin og stofnanirnar. Ari Guðmundsson sendur

^^Pp. Tiltektir Ara. Skúla bolað frá stjórn stofnananna. Tilgangur

félagsins með stofnanirnar kemur í Ijós. Ástæöur félagsins.

Skúli leitast við að fá skipaöa nefnd til aö dæma miUi stofnananna
og félagsins, >Landkommissíonin« 1770. Lysing hennar á stofn-

nnunum og nytsemi þeirra, Námurnar í Krísuvík. Skipuð

nefnd til að dæma milli stofnananna og félagsins. Umkvört-
^n verzlunarstjórnarinnar. Skilmálar Magnúsar varalög-

nianns Ólafssonar. Magnús sýslum. Ketilsson kemur í hans
^^að. Árangur af rannsóknum nefndarinnar og úrskurður
^ennar. Málið fyrir yfirrétti og hæztarétti. Sátfaboö og
sattargerð. Hús og áhöld stofnananna, er konungur tók við og
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málinu lauk. Tilraunir stjórnarinnar til aö efla stofanirnar.

Skoðanir Jóus Eiríkssonar á stofuununum. Skaði konungs á

stofnunum. Stofnanirnar seldar 75—112

VIL Viðureign Skúla og 3>almenna verzhmarfélagsms^.

Ástæða til að konungur sleppti Yerzluninni. Stjórnin leitar

álits íslendinga um verzlunina. Svar Skúla. »AImenna

verxlunarfélagið*. Verzlun þess fyrst framan af. Kvarlanir

yfir kaupskap Ara Guðmundssonar. Flutt skemmt mél til

íslands. Skipuð nefnd til að dœma í mélmálinu. Félagið

seklað. Mélbólasjóðurinii, Vöruupptektarmál. Yiðureign Skúla

og Ara Guðmundsso!iar, Dómur í upptektarmálinu Virtar

eigur Skúla. Kvartanir frá alþýðu á íslandi yfir verzlunar-

félaginu. Nokkur dæmi upp á framferði kaupmanna. Verzl-

unarfrumvarp Skúla frá 1767. Aðfinningar og athugasemdir

Ólafs Stephensens við það. Tillögxir Ólafs, Álit islenzkra

embættismanna á verzlunarmálinu. Rit gegn verzlunarfélag-

inu. Umsóknarskjöl frá verzlunarfélaginu, Álit Jóns Eiríks-

sonar, Bréf frá Skúla um verzlunina. Félaginu veitt lausn

frá verzluninni Konungur tekur við. Ný verðlagsskrá. Um-

bætur á verzluninni. Álit Jóus Eirikssonar og forkels Fjeld-

sted um, hvert verzlunarfyrirkomulag sé haganlegast á Is-

landi. Skipuð nefnd til að íhuga almenn málefni íslands.

Rannsókir nefndarinnar um verzlunarmálið. Verzlunartil-

skipunin 1787 112-138

VIII. SJnili og yfirhoÖarar /ia?is. Deilur við Pingei amt-

mann út af ábúðinni á Bessastööum. Skúli fer utan í óleyfi

amtmanns. Skúli og Magnús amtm. Gíslason. Jón sonur

Skúla skipaöur honum til aðstoöar í embættinu. Bryddír á

óreglu 1 embættisfærslu landfógeta. Thodal amtmaður. Skúli

byggir þingeyraklaustur gegn boði amtmanns. Fjárskorlur.

Lagt hapt á eigur Skúla. Afsakanir Skúla. Úrskurður stjórn-

arinnar. Levetzow tekur við stiptamtmannsembættinu. Óving-

an út af ábúðinni á Viðey. Levetzow finnur reikningsspjöll

hjá landfógeta. Fjárþurð. Heptar eigur landfógeta og þeim

feðgum vikið úr embætti. Álit stjórnarinnar. Skúla boðið

að fara heim og gera reikningsskil. Málarekstur. Levetzow

ber þungar sakir á Skúla og Jón. þrákelkni Skúla og um-
vandanir stjórnarinnar. Ertingar við Levetzow. Ólafur

Stephenseu verður stiptamtmaður. Kunningsskapur Skúla og

Ólafs. Grynnir á vinátlunni. Frændstyrkur Ólafs. Bréf Ólafs

um Skúla. Fyrirskipanir stjórnarinnar. Skúli æsist. Ólafur

gengur eptir reikuingum og tekur fjárhirzluna af Skúla. Bréf

Meldahls amtmanns. Svar stjórnarinnar. Heptar eigur Skúla

og virtar. Seltir verðir við fjárhirzluna. Ólafur leitar þing-

vitna um embættisfærslu Skúia. Árangur þingvitnanna. Skúii
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segír af sér. Ólafur flytur í Viðey. Seldar eigur Skúla. Skúli

leikur á Ólaf 188—159

IX. Afkvœmi Skída. sérsVók málaferli og hiiskaparum-

sýslan. BÖrn Skúla. Skúli flytur í Viðey. Reist landfógeta-

húsið. Rausn Skúla og höfðingsskapur. Jón Skúlason. Jón

sýslumaður Snorrason, tengdasonur Skúla. Búskapur hans

og embættisfærsla. Mála-Björn. Andlát Jóns Snorrasonar. Skúli

borgar skuldir hans. Jón sýslumaður Arnórsson, tengdasonur

Skúia. Skuldabasl hans. Uiuboðsreikningar Jóns í ólagi.

Skúli leitast við að bjáipa honum. Málarekstur Jóns. Jón

sviptur Arnarstapaumboði. Frekari rannsóknir. Andlát Jóns.

þrefallt brúðkaup í Viðey. Andlát Steinunnar konu Skúla.

Andlát Jóns Skúlasonar og Jóns Vidö. Málaþref út af dán-

arbúi Bjarna landlæknis Pálssonar. Búskaparframkvæmdir í

Viðey. Bú Skúla í Viðey. Efstu æfidagar Skúia og andlát. . 159—172

X. Einkenni Skúla og yfirlit yfir lífssiarf hans. Yíri

einkenni Skúla. Sálargáfur hans og eðlisfar. Iðjusemi

Skúla og dugnaður. Nokkur lundareinkenni Skúla. Vinir og

mótstöðumenn. Lýsing Skúla í ritum eptir samtíClarmenn

hans. Drykkjuskapur Skúla. Barátta Skúla fyrir iíJnarmál-

inu og verzlunarmálinu 172—187
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UM STURLUNGU,
eftir

Björn Hagnússon Ólsen.

• Gáttir allar,

áðr gangi fram,

of skygnask skylíi.

Hávamál.

Tfir dyrum hofs Apollós í Delfí stóð spakmælið: »í>ektu

ajálfan þig«, sem Sókrates spekingur gerði að lífsreglu sinni og

grundvallarsetningu siðafræðinnar grísku. |>að er langt síðan,

að vísindin hafa sannað, að hinir norrænu forfeður vorir hafa

ekki trúað á eða tignað neina Sögudís. Entf ef þeir hefðu gert

það, ef hún hefði átt nokkurt hof hjer á Islandi, þá hefði átt að

standa yfir dyrum þess: »Gleymdu sjálfum þjer«, því að þetta

er í raun rjettri ein af meginreglum og undirstöðusetningum ís-

lenzkrar sagnfræði. Sagnamenn vorir hugsa vanalega ekki um
annað enn að segja frá viöburðunum, og láta mjög sjaldan í Ijós

dóm sinn um þá, nema þá óbeinlínis. J>eir vilja láta viðburð-

ina sjálfa tala til lesandans eða áheyrandans, og finst það vera

einungis til að fipa fyrir að blanda inn athugasemdum um þá

frá sjálfum sjer. |>egar vjer erum búnir að lesa íslenzka sögu,

þá gætum vjer haldið, ef vjer vissum ekki betur, að sagan hefði

sagt sig sjálf, svo lítið ber á persónu höfundarins. Hann talar

ttijög sjaldan til lesandans í fyrstu persónu, og svo keyrir þessi

sjálfsgleymska, ef svo mætti að orði kveða, fram úr hófi, að höf-

^ndinum dettur ekki einu sinni í hug, að seinni tíma mönnum
^uni þykja fróðlegt að vita, hver samið hafi söguna. Af þessu

^i' það sprottið, að nöfn margra höfunda að hinum mestu snild-

arritum, sem til eru á vora tungu, verða altaf hulin í myrkri

eilífrar gleymsku, þó að verk þeirra muni lifa um aldur og æfi

sem ævarandi eign vorrar litlu og fámennu þjóðar.

Þess ber að geta, að stafsetningin á þessari ritgjörð er löguð eftir

oskum deildar hins íslenzka bókmentafjelags í Kaupmannahöfn.

18
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Enn enginn getur með öllu gleymt sjálfum sjer, og eru ís-

lenzkir sagnamenn því lögmáli háðir engu síður enn aðrir. Ein

stutt setning eða orðatiltæki, eitt lítið orð eða jafnvel partur af

orði — t. d. viðskeytti greinirinn — kemur stundum upp ura

höfundinn, segir oss, af hverri ætt hann hafi verið eða úr hverju

hjeraði, fræðir oss um, hverja stöðu hann hafi haft í lítínu, lýsir

lyndiseinkunn hans og hugsunarhætti, ddmgreind og kunnáttu

0. s. frv,, og einstöku sinnum má jafnvel af slíku ráða, hver

höfundurinn hafi verið. Til að sjá þetta þarf mikla eftirtekt og

nákvæmni. J>að verður að bregða hverju orði, hverri setningu,

hverri grein í sögunum undir stækkunargler, ef svo má að orði

komast, rannsaka og pröfa hverja málsgrein, bera hana saman við

aðra staði í sögunni og í öðrum sögum, enn þó má aldrei missa

sjónar á söguheildinni. Fáar af sögum vorum hafa hingað til

verið rannsakaðar með slíkri nákvæmni, og mjer liggur við að

segja engin. Vísindamenn nútímans eiga hjer vítt verksvið fyrir

höndum. f>að rit, sem bjer fer á eftir, er mjög ófullkomin til-

raun í þessa átt, ^ð því er snertir eitt hið merkasta og hið lang-

stærsta sagnarit, sem forfeður vorir hafa eftir sig látið um sögu

landsins, það rit, sem nefnt hefur verið einu nafni Sturlunga eða

íslendingasaga hin mikla.



1 þáttup.

Um handrit og útgáfur Stnrlnngu og skoðanir vfsindamanna á

npprnna hennar og samsetníngn.

Sturlunga er til vor komin að eins í tveimur skinn-hand-

ritum, sem eru greymd í safni Árna Magnússonar Nr. 122 A og

122 B í arkarbroti. Guðbrandur Vigfússon hefur lýst þessum

handritum og sagt sögu þeirra í Sturlungu-útgáfu sinni^ og

Kr. Kálund í hinni ágætu skrá yfir handrit Árnasafns^, og læt

jeg mjer nægja að vísa til þess, sem þeir hafa sagt, því að

sjálfur hef jeg ekki haft tækifæri til að rannsaka handritin ná-

kvæmlega. Jeg mun að eins leyfa mjer að taka fram það, sem

er nauösynlegt til að skilja það, er hjer fer á eftir.

122 A (merkt B í Sturl^) er eldra enn 122 B (merkt A í

Sturl^), skrifað að dómi Kr. Kálunds á fyrri hluta 14. aldar^.

122 B telur Kálund skrifaö um 1400 enn Guðbr. Vigfússon um
1350. Bæði handritin fjekk Árni að vestan, 122 A frá Páli

Ketilssyni, móðurbróður sínum, ervarprestur í Hvammi og síðan

aö Stað á Ölduhrygg (f 1720). Enn 122 B kora til^ hans af

Vestfjörðum i mörgum pörtum; hafði það verið eign Árna Guð-

mundssonar í Bíidudal, enn hann rifiö það í sundur, og vóru

blöðin síðan höfð í klæðasnið eða til bókbands. J>etta handrit

er því nú skræður einar, mjög iUar aflestrar, og vantar mjög

^ Sturl,' Prolegomena clxxi.—clxxv. bls. (Hjer á eftir táknar Sturl,*

hina eldri útgáfu Sturlungu, Kaupmannahöfn 1817— 1820, enn

Sturl.- hina síðari útgáfu, Oxford 1878).

Katalog over den Arnamagnæanske hándskriftsamling I, 83,—88. bls.

Stutt lýsing á 122 A er og í Frumpörtum ísl. tungu eftir Konráð

Gíslason VIL-IX. bls.

^ Guðhrandur Vigfússon heldur, að það sje ritað um 1320, enn Kon-

ráð Gíslasonj að sumt af því sje skrifað á öndverðri, enn sumt á

ofanverðri 14. öld. Jón Sigurðsson setur það um 1330 (Dipl. Isl.

I, 324. bls.).

13*
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mikið í — alls eru nú til 30 blöð eða blaðaslitur. Af 122 A eru

aftur á móti til 110 blöð eða blaðapartar, og telur Guðbrandur

VigfússoD þó, að í það handrit muni vanta um 34 blöð, eða hjer

ura bil fjórða part.

Frá þessum tveim skinnhandritum eru kynjuð öU þau papp-

írshandrit, sem nú eru til af Sturlungu, sum frá 122 A, sum frá

122 B, enn sum eru blendingur úr báðum ^

Hið helzta, sera skinnhandritum þessum ber á milli, er það,

að I>orgils saga skarða er ekki í 122 A, heldur að eins í 122 B,

Af þessu er Ijóst, að 122 A — eða frumrit þess — er skrifað,

áður enn J>orgilssaga var tekin inn í Sturlungusafnið. Hitt er

óhugsandi, að |>orgilssaga hafi staðið í því handriti, sem 122 A
er ritað eftir, og skrifarinn slept henni úr, því að í 122 B er

porgilssögu blandað saman við aðrar sögur, eins og vjer munum
síðar sjá, og er sinn kaflinn tekinn á víxl úr hverri sögunni, og

kemur ekki til nokkurraímála, að sá, sem ritaði 122 A hefði hitt

á að sleppa einmitt úr öllu því, sem var úr porgilssögu, ef hann

hefði haft fyrir sjer slíkan sagnablending. Að öllu samtöldu er

122 A betra handrit enn 122 B, eins og eðlilegt er, þar sem það

er svo sem hálfri öld eldra, og ef handritin greinir á, er les-

hátturinn í 122"A vanalega rjettari og upphaflegri. Enn þó

kemur það alloft fyrir, að 122 B hefur upphaflegri texta. fetta

sýnir og sannar, að hvorugt þessara handrita er frumrit Sturl-

ungusafnsins, heldur liggur á bak við þau bæði eitt frumrit,

sem bæði stafa frá.

Sturlunga hefur tvisvar verið gefin út, í fyrra skiftið í

Kaupmannahöfn að tilhlutun Bókmentafjelagsins á árunum 1816

—1820 ásarat Arna biskups sögu, enn í síðara skiftið af Guð-

brandi Vigfússyni í Oxford 1878 ásamt Hrafnssögu, Árónssögu,

Konungsanuál og fleiri viðaukum.

Aðalgallinn á fyrri útgáfunni er sá, að hún hefur ekki tekið

neitt tillit til skinnhandritanna, heldur farið eingöngu eftir pappírs-

^ Af pappírsbandritunum skal jeg sjerstaklega taka fram Vallabók,

sem er rituð af Eyjólfi Jónssyni presti á Völlum í Svarfaðardal

og nú geymd í Advocates Library í Edinborg, og handrit í British

Museum, sem Guðbrandur telur ritað á Suðurlandi um 1690. Bæði

þessi handrit eru að dómi Guðbrauds Vigfússonar kynjuð frá 122 J3.
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handritura. Samt er hún gdðra gjalda verð fyrir sinn tíma og
alveg ómissandi til samanburðar við útgáfu Guðbrands Vigfús-

sonar, sem er mjög hroðvirknislega af hendi leyst, og oft er

textinn í eldri útgáfunni rjettari enn í hinni síðari. Bjarni

Thorsteinsson, sem síðar varð amtmaður, virðist hafa staðið fyrir

útgáfunni, og hann einn hefur samið formálann, enn með hon-

um unnu að útgáfunni 4 íslenzkir stúdentar, sem nafngreindir

eru í formálanum, þar á meðal Sveinbjötn Egilsson og Gísli

Brynjólfsson hinn eldri. Sturlunga er hjer ckki greind í sundur

í sjerstakar sögur, eins og ekki var heldur von, þar sem útgef-

andinn heldur 1 formálanum, að Brandr biskup Sæmundarson
hafi skrifað allan fyrri hluta Sturlungu, enn Sturla pórðarson

haldið áfram, þar sem biskup hætti, og skoðar hana þannig sem

eina heild. Aftur á móti er henni skift í 10 þætti eftir pappírs-

handritunum. Sú skifting er víða mjög óeðlileg, og það hefur

útgefandinn líka fundið og tekið fram í formálanum^. Guð-

brandur Vigfússon segir, að Björn frá[Skarðsá eða einhver afskrif-

urum forláks biskups Skúlasonar hafi fyrst tekið upp þessa þátta-

skiftingu, enn engar veit jeg sönnur á því.

Útgáfa Guðbrands Vigfússonar hefur þá yfirburði yfir eldri

útgáfuna, að útgefandinn hefur lagt skinnhandritið 122 B til

grundvallar, það sem það náði, enn í eyðunura hefur hann að

mestu farið eftir afskrift af þessu handriti, sem var rituð, meðan

það var fylJra enn nú, og geymd er í British Museum^, og hefur

hann auk þess haft 122 A til samanburðar. Helzti annmarki

þeasarar útgáfu er, að hún er leyst af hendi með mikilli hroð-

virkni og ónákvæmni. Prentvillur og aðrar fljótfærnisvillur eru

margar, og ekki nærri allar leiðrjettar aftan við útgáfuna. Enn

einkum virðist þó útgefandinn hafa verið mjög ónákvæmur 1 því

að tilfæra mismunargreinir úr 122 A, og sjest það bezt í þeim

köflum, sem prentaðir eru annarsstaðar nákvæmlega eftir þessu

bandriti, þegar þeir eru bornir saman við útgáfuna^. Eggert

Brím á miklar þakkir skilið fyrir það, að hann hefur skrifað

mjög rækilegar athugasemdir við útgáfuna og bent á margar

' SiuvV l IV. bls.

' Sbr. neðanmálsgreinina hjer að framan á 196. bls.

* T. d. má bera saman Sturl.^ I, 33.-34. og II, 252. bls. við Frum-

þarta Konráös Gíslasonar VIII.—IX. bls., eða Sturl.^ L 223.-225.

bls. við Dipl. Isl. I, 362.-364. bls.



198 UM STURLUNGU

villur í henni, og sumt hefur Benedikt Gröndal líka bent á í

ritddmi síuum um útgáfuna, þó að hann snúi sjer mest að for-

mála hennar (Prolegomena).^ Enn mart fleira mætti þó til tína,

og er sumt af því, enn ekki nærri alt, tekið fram hjer á eftir.

Nafnið »Sturlunga" er að sögn Guðbrands Vigfússonar ekki

eldra enn frá dögum Árna Magnússonar. 1 pappírshandritunum

er sagan nefnd »Tslendinga saga«, og við þann titil bætti Björn

á Skarðsá "hin mikla«' til að greina söguna frá öðrum Islendinga-

sögum. Undir þessu nafni gekk sagan þangað til á dögum
Árna, að Sturlungu-nafnið kemur upp, enn ekki segir Guð-

brandur, hvort Árni hafi fyrstur manna kallað söguna Sturlungu.

Jeg hef haldið þessu nafni (o: Sturlungu), þó að það að mínum
dómi eigi miklu verr við efni sögunnar enn hið eldra nafn, »ís-

lendingasaga hin raikla«, bæði af því að það er nú orðið algengt,

og af því að partur af verkinu er með rjettu nefndur íslend-

ingasaga, svo að það gæti valdið ruglingi að kalla alt verkið í

heild sinni sama nafni, þó að »hin mikla« væri bætt við til auð-

kenningar.

Hinir eldri vísindamenn eigna flestir Sturlu J>órðarsyni

annaöhvort alla Sturlungu eða þá að minsta kosti þann hluta

hennar, sem gerist eftir andlát Brands biskups Sæmundarsonar

árið 1201, enn Brandi það, sem gerist fyrir þennan tíma. Meðal

þessara má telja pormóð Torfason^, Björn á Skarðsá^ Finn Jóns-

son biskup^ Hálfdán Einarsson^. G. Schöning^, Bjarna Thor-

steinsson^ Jón Eiríksson^, P. E. Múller.^ Finnur Magnússon^^,

' Arkiv för nord. filoL VIII (N. F. IV), 323,-367. bls, Tímarit hins

ísl. bókmentafjelags I, 6.—32. bls.

^ Ser. reg. Dan. 44. og 47. bls.

^ Annálar Björns í formálanum á 2. bls. í Hrappseyjarútgáfunni.

* Hist. eccl, I, 210. og 333. bls.

" Sciagraphia 122. og 127. bls.

* Hkr. Khöfn 1777 formálinn II. bls. neðanmálsgr. a.

' SimV l IV. bls.

^ Gunnl. s. ormst. Khöfn 1775, 6,-7. bls. neðanmáls.

« Sagabibliothek I, 245.-248. bls.

Grönlands hist. Mindesm. I, 31. og 65. bls.



N. M. Petersen^ og Sveinn Skúlason^ eru jafnvel enn þá á þessari

skoðun, og styðst hún við formála þann í Sturlunguhandritun-

um, sem stendur næst á eftir Sturlusögu. f>e3sir hinir eldri vís-

indamenn virðast allir hafa fylgt þeim binum sama texta formálans,

sem stendur í eldri útgáfunni, jafnvel þeir sem rituðu, áður enn

hún kom út^. Orð formálans eru þessí (eftir Sturl.^): »Flestar

sögur, er hér hafa giörst á Islandi, voru ritadar ádr Brandr

biskup Sæmundarson andadist, en þær sögur, er sídan hafa giörst,

voru lítt ritadar ádr Sturla skáld |>órdarson sagdi fyrir Islend-

íngasögur«^. Sumir hjeldu, að meðorðunum >Flesfcar sögur* væri

átt \ið sögurnar í Sturlungusafninu, sem gerzt hefðu fyrir and-

lát Brands biskupS; og eignuðu honum því allar þessar sögur,

enn Sturlu hinar, sem gerast eftir andlát biskups. Aðrir hjeldu,

að »Flestar sögur* ætti ekki við neinar af sögum Sturlungu-

safusins, heldur við aðrar íslendingasögur utan Sturlungu, og

^lyktuðu af þessu, að allar þær sögur, sem gerast á hinni svo-

köliuðu söguöld (930—1030), væri ritaðar, áður enn Brandur

biskup dó, enn eignuðu Sturlu alla eða mestalla Sturlungu,

Samt sem áður gat það ekki dulizt þessum mönnum, að Sturla

hafði ekki lagt síðustu hönd á Sturlungu, heldur hafði einhver

annar fjallað um hana eftir hann. í>að rjeðu þeir einnig af

sama formálanum, því að þar stendur (Sturl.^): »þvíat hann

mr göfugr, gódsamr, allvitur ok hófsamr madr, diarfr ok ein-

ardr. Láti gud honum nú raun lofi betri.c^ Finnur Jónsson

tekur þetta beinlínis fram í kirkjusögu sinni (I, 210), og Bjarni

Thorsteinsson eftir honum. P. E. Muller kastaði því fram í

Sagabibliothek á þeim stað, er til var vitnað, að einhver klerkur

hlyti að hafa aukið inn í Sturlungu ýmsu úr sögu Guðmundar

bins góða. Á þetta fjellst Finnur Magnússon í Grönlands hist.

Mindesmærker I, 67. bls. og bætti því við, að sami maðurinn

niundi hafa aukið við Geirmundarþætti og Guðmundar sögu dýra.

Og hann gengur feti lengra. Hann reynir að sýna fram á, hver

8á maður sje, sem hafi aukið þessu inn í og lagt siðustu hönd

á Sturlungu. Hann bendir fyrstur manna á hina merkilegu mis-

' Ann. f. nord. Oldk. og Hist. 1861, 206.—207. bls.

' Safn til s. ísl. I, 590.-592. bls.

^ T. d. Finnur biskup í Hist. eccl, á þeim stað, sem til var vitnað.

* Sturl.^ I, 107. bls.

* Sturl.1 s. st.
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munargreÍD, sem stendur neðanniáls í Sturl.^ I, 130. bls., þar

sem nefnd er Guðlaug, móðir »Ketils prests l>orláks3onar« og'

Vallabók bætir við: »móðurföður míns, einnin móðurföður Narfa-

sona«. Af þessu ályktar Finnur Magnússon, að sá maður, sem"

lagði síðustu hönd, á Sturlungu hafi verið systrungur Narfasona,.

er vdru í fremstu höfðingja röð á ofanverðri 13. og öndverðri

14. öld. Mdðir Narfasona var Valgerðr, dóttir Ketils prests-

forlákssonar. |>að er ekki kunnugt, að bún hafi átt neina aðra

systur enn Helgu, konu Snorra Markússonar á Melum, er dó

1313. pað hlýtur því að vera sonur þeirra hjóna, segir Finnur,

sem hefur fjallað um Sturlungu, og síðan sýnir hann fram á, að

forsteinn ábóti Snorrason, sem nefndur var að auknefni »böllóttr"^

og dó árið 1353, muni hafa verið sonur Snorra á Melum^ og sje-

því sá maður, sera hann er að leita að. Hann hefur tekið eftir

því, að ættartölurnar í Geirmundarþættinum enda flestar á Skarðs-

Snorra, afa Narfasona, systrunga J>orsteins. |>etta sje því til

styrkingar, að porsteinn hafi fjallað um Sturlungu og bætt við

Geirmundarþætti. Heldur Finnur, að |>orsteinn hafi afskrifað og-

endurskoðað, aukið og framhaldið frumriti Sturlu eftir áskorun

frænda sinna Narfasona^. Sveinn Skúlason felst í öUum aðalatrið-

um á þessar ályktanir Finns Magnússonar í æfisögu Sturlu

J>órðarsonar, enn þó eru skoðanir hans að sumu leyti einkenni-

legar. Hann heldur að vísu, að |>orsteinn hafi samið það, sem

segir frá uppvexti Guðmundar góða (prestssögu Guðmundar), enn^

hann efast um, að hann hafi frumsamið Geirmundarþátt og Guð-

mundarsögu dýra, og hneigist heldur að þeirri skoðun, að Sturla.

hafi frumritað þetta hvorttveggja sem sjerstök rit, enn í>orsteinn

tekið þau inn í Sturlungusafnið. Honum liggur næst að halda^

að Sturla fórðarson hafi »sett saman íslendingasögur, það er að

skilja, að hann hafi á ýmsum tímum ritað ýmsa hafla, hvern út

af fyrir sÍQf og nefnt þá sögu af þeim mönnum, sem sagan var

mest umi', Hann telur það líklegt, að |>orsteinn ábóti hafi haft

sagnirnar um seinustu æfi Sturlu frá I>órði Narfasyni, frænda

^ 0: hnöttóttur. þorsteinn hefur líklega haft >klerkaístru<.

" þetta hefur síðar reynzt sönn og rjett tilgáta í alla staði. það sjest

á þórðar sögu hreðu hinni eldri 8. k. (Bárðarsaga Snæfellsáss etc,

útg. Guðbr. Vigfússonar, 104. bls.), að þorsíeinn var sonur Mela-

Snorra.

^ Grönlands hist. Mindesmærker I, 65.—70. bls.
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sínum og skeytt þær aftan við Sturlungu.^ Sveinn stígur hjer

einu litlu feti framar enn fyrirrennarar hans, að svo miklu leyti

sem hann hefur sjeð, að Sturlunga er ekki ein samanhangandi

heild, heldur samsett af mörgum einstökum sögum.

Nú kemur Guðbrandur Vigfússon til sögunnar. I hinum

ágæta formála sínum fyrir 1, bindi af Biskupasögum ritar hann

stutta grein á móti skoðunum Finns Magnússonar og Sveins

Skúlasonar. Hann bendir á, að formáli Sturlungu sá, er áður

var getið, sýni það, að sá, sem hann hefur ritað, hafi munað
Sturlu, og ritað skömmu eftir andlát hans, því að þar segi svo

í 122 A: »því at hann (o: Sturlu) vissa eJc alvitrastan ok hóf-

samastan; láti guð hónum nú raun lofi betri«. |>ví geti það

nieð engu móti staðizt, að þessi maður hafi verið |>orsteinn ábóti

böllóttr, þvi að 1) andaðist hann nærfelt 70 árum eftir Sturlu og

gat því ekki munað hann; 2) standa orðin nmóðurföður míns

einnigu (Sturl.^ I, 130. bls.) als ekki í 122 A — þarstendurað

eins »móðurföður Narfasona«; orðin »móðurföður míns einnig*

finnist að eins í einu pappírshandriti, sem og muni eiga kyn

sitt að rekja til J^orsteins ábóta; 3) allar ættir í byrjun fyrsta

þáttar (o: í Geirmundarþætti) sjeu leiddar til Skarðs-Snorra,

föðurföður Narfasona, enn engar að Mela-Snorra, föður forsteins

böllótts. Af þessum ástæðum getur Guðbrandur þess til, að það

sje |>órðr Narfason, sem hatí lagt síðustu hönd á Sturlungu,

bendir á, að hann hafi að öllum líkindum verið lærisveinn

Sturlu, og að líklegt sje, að þeir bræður Narfasynir hafi komizt

að bókum Sturlu eftir hann látinn. Sturla sje ekki höfundur að

Hrafnssögu nje prestsögu Guðmundar nje Guðmundarsögu dýra

Dje J>orgilssögu skarða nje Svínfellingasögu, og ekki heldur að

ijpphafi og niðurlagi Sturlungu. Öllu þessu hafi |>órðr Narfa-

son aukið við. Að því er snertir Hrafnssögu og prestsöguna,

leiðir Guðbrandur óyggjandi rök að því, að þær geti ekki verið

eftir Sturlu.2

Enn Guðbrandur Vigfússon stóð ekki í stað. Árið 1861,

þrem árum síðar, enn hann skrifaði formálann fyrir Biskupasögum,

dettur honum í hug ný skýring á Sturlunguformálanum. Hann
heldur, »að orðin eigi svo að skilja: »Flest það af Sturlungu,

sem gjörðist fyrir 1200 var ritað fyrir dag Sturlu, það er því

' Safn til sögu íslands I, 588.-592. bls.

' Bisk. I, LXXI,-LXXII. bls.



ekki fi'umritað af honum. |>að sem síðar gerðist, um 13. öld,

megiuhluti Sturlungu eður Sturlungaöld, var lítt ritað, áður enu

Sturla tók að rita. fað er því að mestu frumritað af Sturlu'*.

Haun sýnir fram á, að það sje óhugsandi, að orðin nFlestar

sögur* 0. s. frv. líti til Njálu, Eyrbyggju o. s. frv. Samkvæmt
þessu heldur hann, að texti Kaupraanuahafnar-útgáfunnar sje af-

bakaður, og að rita eigi þannig: »Flestar sögur vóru ritaðar, er

hér hafa gjörzt á Islandi, áðr Brandr biskup Sæmundarson and-

aðist (o: Guðmundarsaga, |>orlákssaga, Guðmundarsaga dýra), en

þær sögur, er síðan hafa gjörzt (o: eftir 1201) vóru lítt ritaðar,

áðr Sturla skáld I^órðarson sagði fyrir íslendingasögur«. Niður-

staða sú, sem Guðbrandur nú kemst að, er þessi: "Hinir

fyrstu þrír þættir Sturlungu^ (o: Geirmundarþáttr, forgils saga

og Hafliða, Sturlusaga, prestsaga Guðmundar, Guðmundarsaga

dýra og hinir fyrstu kapitular Islendingasögu eftir Sturl^) eru

að miklum eða mestum hluta ritaðir af ýrasum höfundum fyrir

dag Sturlu, enn síðar innlimaðir í Sturlungu annaðhvort í heilu

líki eða ágripi þaraf. AUur raeginhluti sögunnar (þættir IV

—

X) er þar á móti frumritaður af Sturlu, enn öll þessi tíðindi

gerðust um hans dag eða skömmu fyrir fæðing hans«. Frá því,

sem Sturla hefur samið, gengur þó auðvitað Hrafnssaga, þó að

hún sje í 4. þætti, því að Guðbrandur er enn á sömu skoðun og

fyr um hana, að hún sje ekki samin af Sturlu. Guðbrandur

heldur, að Sturla hafi andazt frá sögu sinni óbúinni, og hafi svo

annar maður — líklega pórðr Narfason — sett alt saman eftir

handritum hans fám vetrum eftir 1300, sem bezt hann gat, og

sett uppbaf og nokkurs konar niðurlag um dauða Sturlu, |>essa

skoðun sína setti Guðbrandur ekki fram á prenti. Hann segir

sjálfur í formála Sturlungu sinnar, að sjer hafi dottið þetta í hug

árið 1861 og ritað athugasemdir um það á pappírsblað, er hann

geymdi. fessar athugasemdlr sínar hefur hann svo látið prenta

neðanmáls í formála sínum fyrir Sturlungu.^ Kenning þessi er

framstig í rjetta átt, að svo niiklu leyti sem hún kveður niður

þá skoðun, að orðin «flestar söguru i formálanum eigi við þær

Jslendingasögur, er gerast á söguöldinni, og heldur fram eðlilegri

og rjettari skilning á orðum formálans og leiðrjettir þau mjög

skarplega. Enn hins vegar er Guðbrandur nú kominn á þá

' þ. e. SturL* I, 1.-227. bls.

^ Sturl.^ Prolegomena ci,—cii. bls.
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skoðun, að Sturla eigi forgilssögu, er hann hafði eignað öðrum
1 formála Biskupasagna, og er það afturför, eins og vjer síðar

oiunum sjá.

Arið 1867 gaf Konráð Maurer út hina merkilegu ritgjörð

sína: »Ueber die Ausdrúcke: altnordische, altnorwegische & is-

l^ndische Sprache«, og minnist hann þar á Sturlungu.^ Hann
virðist vera að öllu leyti samdóma skoðunum þeim, sem Guð-
brandur Vigfússon hafði látið í Ijós í formála fyrir Biskupasög-

og heldur meðal annars, að Sturla eigi ekki J>orgils sögu

skarða, enn bætir því við, að hann eigi ekki heldur J^orgils sögu
og Hafliða nje Sturlusögu.

Við þetta stóð, þangað til Guðbrandur Vigfússon gaf út

Sturlungu árið J878. |>að sjest fljótt, að hann hofur enn breytt

skoðuuura sínum á Sturlungu síðan 1861. Staðinn í formálan-

skýrir hann að vísu alveg á sama hátt og fyr, enda getur

tann nú talað úr flokki um þann stað, þar sem hann hefur

fundið, að skinnhandritið 122 B hefur að efninu til alveg sam-

hljóða texta og hann hafði til getið. Aftur á móti hefur hann
nú skift skoðunum að því er snertir orðin »Ketils prestz J>or-

lákssonar móðurföður míns einnin móðurföður Narfasona". Hann
liefur nú fundið, að Vallabók er ekki hið eina handrit, sem hefur

orðin -móðurföður míns einnin«, heldur standa þau líka í hand-

ritinu í Brit. Mus., sem er kynjað frá 122 B, þó þannig, að í

ataðinn fyrir »einnin« stendur «item«, sem hann hyggur vera

upphaflegra, eins og eflaust er rjett. J>essi orð hafa því að hans

áliti staðið í 122 B, meðan það var heilt. Enn nú heldur hann
ekki framar, að þessum orðum, »móðurföður míns item«, sje

aukið við af f>orsteini ábóta, heldur sjeu þau upphafleg í Sturl-

ungusafninu, enn 122 A hafl, slept þeim úr, af því að ritarinn

hafi rent auganu frá »móðurföður< á fyrra staðnum til »móður-

föður« á síðari staðnum og hlaupið yfir orðin, sem á miUi vóru,

eins og oft viU verða. Menn skyldu nú ætla, að Guðbrandur

niundi af þessu leiða þá ályktun, að það væri forsteinn ábóti,

fiem hefði fyrstur manna safnað Sturlungu í eina heild og lagt

á hana síðustu hönd, því að svo liggur beinast fyrir að skilja

orðin, ef þau eru upphafleg í Sturlungu. Enn það gerir Guð-

brandur þó ekki. Hann heldur því sem áður fast fram, að safn-

^ Abhandlungen der k. bayer. Akademie der W. I. Cl. XI. Bd. II.

Abth. 681.-683 (í sjerprentunum á 207.—209.) bls.
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andi Sturlungu hljóli að hafa munað Sturlu, og ræður það af

þeim sömu ástæðum, sem hann hafði áður framsett í Biskupa-

sögum. |>ví geti það með engu móti verið forsteinn. Enn
hvernig á þá að fara með orðin »möðurföður míns item möður-

föður Narfasona^? Hann heldur, að »item« þýði hjer: 'það er

að segja', eða, ef til vill, að það sje rangt leyst úr böndum fyrir

nd esU^ sem kunni að hafa staðið skammstafað í 122 B. Sam-
kvæmt þessu skýrir hann orðin þannig: >Hann (o: KetiU prestur)

var móðurfaðir minn, það er að segja móðurfaðir Narfasona, því

að jeg er einn af þeim«. Með þessari skýringu fær hann það

út, að einn af Narfasonum, og þá helzt |>órðr, hafi lagt síðustu

hönd á Sturlungu»^

Að einu leyti er útgáfa Guðbrands Vigfússonar stórt fram-

stig frá eldri útgáfunni. Hann kastar alveg fyrir borð hinni

óeðlilegu þáttaskiftingu pappírshandritanna og gerir sjer far um
að greina Sturlungu sundur í sjerstakar sögur, sem hann prentar

hverja fyrir sig með sjerstakri fyrirsögn. Hann greinir þannig

úr Geirmundarþátt, J>orgils7sögu og Hafliða, Sturlusögu, prest-

sögu Guðmundar góða, Guðmundarsögu dýra, Hrafns sögu og

Svínfellingasögu, sem hann heldur að Sturla pórðarson eigi ekk-

ert í. J>að sem eftir verður, þegar þessar sögur ganga frá, telur

hann til íslendingasögu, og-eignar það alt Sturlu að fráteknu

niðurlagi Sturlungu um utanferð Sturlu og æfilok. J>etta verk

Sturlu hyggur hann vera sarasett af þrem pörtum, hinni eiginlegu

íslendingasögu, J>órðar sögu kakala og porgils sögu skarða. Hann
er nú fastur á því, að Sturla eigi sögu |>orgils frænda síns, er

hann ætlar að sje hið fyrsta rit Sturlu.

Vjer munum sjá í því, sem á eftir fer, að þessum kenn-

ingum Guðbrands Vigfússonar er að mörgu leyti ábótavant, og

einkum, að Sturla á ekki nærri eins mikið, eins og hann eignar

honum. fað getur jafnvel verið efamál, hvort það sje rjett að

vinsa úr og draga saman í eitt hinar einstöku sögur, sem standa

á víð og dreif í handritunum, og það því heldur, sem það er að

minni hyggju óvinnandi verk, að því er suma kafla snertir. pessi

aðferð hefur bæði kost og löst. Annmarkarnir eru þeir, að með
þessu móti verður ekki eins Ijóst, hvað safnandi Sturlungu hefur

unnið að safninu og hvernig hann hefur raðað sögunum niður,

og í annan stað, að sumstaðar er mjög örðugt, ef ekki ókljúf-

^ Sturl.^ I, Prolegomena ciii.— civ. bls. sbr. 126. bls.
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andi, að greina sundur sögurnar með fullri vissu. Kosturinn er

sá, að uppruni og samsetning Sturlungu verður Ijósari, ef sög-

^rnar eru greindar sundur.^ Og þrátt fyrir alla þá galla, sem
^ru á útgáfu Guðbrands Vigfússonar, verður honum þó ekki

öeitað um þann sóma, að hann einn hefur gert meira enn allir

fyrirrennarar hans til að sýna, hvernig Sturlunga er samsett og

til orðin.

Vjer munum þá fyrst hverfa að hinum einstöku sögum.

2. þáttur.

Um Geirmnndar þátt heljarskinns.

Guðbrandur Vigfússon hefur rjett fyrir sjer í því, að Geir-

inundarþáttur stendur ekki að efninu til í neinu sambandi við

þær sögur, sem á eftir fara í Sturlungu. Samt sem áður hefur

safnandi Sturlungu, sem byrjar hið mikla sögusafn sitt á honum,

reynt að nokkru leyti að brúa milli hans og þeirrar sögu, sem

næst fer á eftir, J>orgils sögu og Hafliða. Brúin er að vísu veik

og mjó, enn hún finst þó, ef vel er leitað. I ættartölunum, sem

standa á milli þáttarins og sögunnar er rakin ætt frá Geirmundi

gegnum Árndísi, dóttur hans^, niður til |>ovgils Oddasonar, og 1

2. k. porgilssögu og Hafliða er sama ættin rakin alveg eins upp

á við frá f>orgilsi til Geirmundar.^ Og enn fremur hefur Eggert

Brím sýnt, að ættartölur þessar hafa einnig rakið ætt Hallberu

ttíóður forgils, sem getið er um í sama kapítula porgilssögu og

Hafliöa, og er hjer úr lagi færður textinn 1 Sturlunguhandrit-

Tinum.^

* Jeg hef nýlega sjeð útgáfu af biflíunni, þar sem síðari innskots-

greinar eru auðkendar með mismunandi stafaíií. þetta væri einkar

hentug aðferð til að gefa út Sturlungu. Með því móti mætti bæði

greina sögurnar sundur og þó halda röð handritanna.

^ það er þá ekki rjett, sem Guðbr. Vigfússon segir (Safn til s. ísl.

I, 353. hls.), að sögur telji ekki ættir frá neinu af börnum Geir-

mundar nema Ýri. Annars rekur Melabók h'ka ætt frá Geirmundi

niður til þorgils gegnum Ýri (Landn. Isl. s. I, 348. bls.), og virð-

ist því þorgils hafa veriö kominn frá Geirmundi á tvennau hátt.

^ Sturl.' I, 6. bls. sbr. 8. bls. neðanmáls. =1, 4. -sbr. 7.-8. bls.

^ Sturl.^ I, 7. og 9. bls. ^i^ 6. og 8. bls. Arkiv f. nord. Filol. VIII

(N. F. IV), 326, bls.
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Aunars er það auðsjeð á þættinum og þó einkum á ættar-

töluDum, sem skeytt er aftan við hann, hvers vegna hann er

tekinn inn í Sturlungusafnið. Ættartölurnar eru flestar raktar til

Skarðs-Snorra og standa allar í sambandi við Skarðsættina á ein-

hvern hátt.^ Að vísu er engin ætt rakin frá Geirmundi til

Skarðs-Snorra, enn Snorri er þó talinn í ætt við þá kynkvísl,

aem rakin er frá Arndísi Geirmundardóttur. Og ef vjer lítum á

sjálfan þáttinn, þá endar hann á sögunni um reynilundinn, sem

óx á þeim stað í landi Geirmundar, þar sem Skarðskirkja var

síðar reist, og óbeit þá, er Geirmundr hafði á bonum.^ fetta

er auðsjáanlega þjóðsaga, sem myndazt hefur á Skarði. Og allur

stendur Geirmundarþátturinn í sambandi við Skarð, að svo miklu

leyti, sem Geirmundr var hinn fyrsti maður, sem nam þar land

og reisti bú þar á næstu grösum. f>að er mart, sem bendir til

þess, að safnandi Sturlungu hafi verið af Skarðsættinni, eins og

vjer síðar munum sýna fram á, og af Geirmundarþætti virðist

mega ráða, að hann hafi búið á hinu forna höfuðbóli ættarinnar.

Ágrip af Geirmundarþætti finst einnig í Landnámu^ og

Hálfssögu*, enn hvorug þessi saga hefur frásögnina um reyni-

runninn. í>að er því líklegt, að safnandi Sturlungu hafi bætt

henni við frá sjálfum sjer eftir munnmælum, er gengið hafa á

Skarði á hans dögum. Enn að öðru leyti skal jeg ekki hjer á

þessum stað leiða neinar getur að því, hver sje höfundur þáttarins.

* Eggert Lírím hefur bent á, að forgils Hafliðason, bróðir Dálks þess,.

sem síðasta kynkvíslin er rakin frá, muni hafa verið faðir Hún-

boga, langafa Skarðs-Snorra, og að hans haíi verið getið áöur í

ættartölunum á þeim stað, þar sem textinn er úr lagi færður (sbr.-

síðustu neðanmálsgrein), og er það mjög líklegt, því að annars

kemur þessi þorgils Hafliðason eins og >skol]inn úr sauðarleggn-

um<. Ættartala Dálks stendur þá einnig í sambandi við Skarðs*

ættina.

2 Sturl.' I, 5.-6. bls. ^l^ 4—5. bls.

8 ísl. s. I, 120.-123., 124.-125. og 149.—150. bls. (Landn. II, 19^

—20 og 29) sbr. 348. bls.

•» Fornaldars. II, 59.—60. bls.
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3. þáttur,

Dm Þorgíls sögn og Hafliða.

í formála sínum fyrir Sturlungu lýsir Guðbrandur Vigfússon

yfir þeirri skoðun sinni, að |>orgils saga og Hafiiðageti ekki verið

yngri enn frá árinu 1121 eða þar um bil. |>essi skoðun hans

styðst við það, að á einum stað í sögunni kemur fyrir »at því sem

ínik minnir«, sem hann hyggur vera orð sagnaritarans eða þess,

sem honum sagði söguna; nákvæmni og minnisbókarblær þessarar

sögu beri það með sjer, segir hann, að hún geti eigi verið síðar

samin.^ Á öðrum stað í sama riti lætur hann þó í Ijds aðra

skoðun, sem fer í bága við þessa, að forgils saga og Hafliða sje

samin á þriðja fjórðungi 12. aldar (1150—1175), og iiygg jeg það

vera nær hinu rjetta.

Sagan ber þess víða Ijósar menjar, að hún er færð í letur

alllöngum tíma eftir það, að viðburðirnir, sem hún lýsir, fóru

fram. Eitt af því, sem sýnir þetta, er óhlutdrægni höfundarins.

Hann ber báðum jafnvel söguna, |>orgilsi og Hafliða, og hallar

á hvorugan. í^etta hefði hann varla gert, ef hann hefði verið

þeim samtíða. Hann hefði þá eflaust á einhvern hátt verið rið-

inn við deilur þessara höfðingja og fylgt öðrum hvorum, því að

fáir munu þeir hafa verið af málsmetandi mönnum í þaö mund,

sem gátu sneitt sig alveg hjá slíkum stórmálum og verið hvor-

^igum fylgjandi.

Enn fremur er það Ijóst af ýrasum orðatiltækjum í sögunni,

hún lýsir viðburðum, sem löngu eru um garð gengnir. f>annig

segir hún um Saurbæ í Dalasýslu og sveitirnar þar í grend:

»f>ær sveitir vóru fjölbygðar, ok góðir bændr í þenna tíraaí:.^

Og um kornyrkjuna á Keykjahólum standa þessi orð: »ÁEeykja-

hóluin vóru svá góðir landzkostir í þann tíma, at þar vóru aldri

ófrævir akrarnir«.^ Á hið sama benda þau orð, sem Guðbrandur

Vigfússon hefur vakið máls á: »at því sem mik minnir«. fau
standa aftarlega í sögunni, þar sem hof. segir frá, hverjir hafi

gengið til handsala fyrir porgils við Hafiiða, þegar sættin var

?jörð milli þeirra. f>ar segir: »priði raaðr gekk til handsala,

* Sturl. Prolegomena c. bls.

' Sturl.> I, 9. bls. M, 8. bls.

' Sturl.' I, 23. bls. 2
1, 19. bls.
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forsteinn ranglátr, — at því sem mik niinnir«.^ Hefði höf, lifað

og skrifað samtíða þessum viðburði, þá er óbugsandi, að bann

hefði ekki annaðbvort munað þetta sjálfur fyrir víst eða getað

haft sannar og áreiðanlegar sögur um það. J>að blýtur því að

hafa verið nokkuð langt hðið frá þessum atburði, þegar bann var

færður í letur. En bitt er ómögulegt að ráða af þessum orðum,

hvort höf. fer bjer eftir því, sem bann sjálfur hefur sjeð, eða

eftir frásögn annara. Það verður því fyrst um sinn að liggja

miUi hluta.

Þessir staðir/ sem nú bef jeg bent á, eru fullkomin sönnun

fyrir því, að sagan sje færð í letur löngu eftir 1121. Þetta má
nú ákvfiða nokkuð nákvæmar. í niðurlagi sögunnar standa þessi

orð um þá Þorgils og Hafliða: »0k þat efndu þeir, ok stóðu

einumegin at málum ávalt síðan, meðan þeir lifðu«.^ Hafliði dó

árið 1130, enn Þorgils 1150.^ Þetta getur því með engu móti

verið skrifað fyr enn eftir dauða Hafliða 1130, og líklega ekki

fyr enn eftir þaö, að Porgils var dáinn, eða eftir miðja öldina.

Sömuleiðis nefnir böf. Finn Hallsson »lögsögumann«, en það varð

Finur 1139.^ Enn fremur talar böf. um biskupskosning Klængs

Þorsteinssonar sem umliðna.^ Þetta er því ritað eftir 1151,

því að þá var Klængr kjörinn til biskups.^ í öndverðri söganni

segir svo: »Húnbogi Þorgilsson bjó at Skarði, faðir Snorra lög-

sögumanns*.^ Þetta blýtur að vera fært í letur eftir það, að

Snorri Húnbogason varð lögsögumaður, enn þaðvarll56.^ Höf-

undurinn minnist og á Sverri konung með þeim orðum, sem

virðast benda til, að Sverrir hafi verið dauður, þegar höfundur-

inn skrifaði söguna: »Hrólfr af Skálmarnesi sagði sögu frá

Hröngviði víkingi ok frá Ólafl Liðsmannakonungi ok baugbroti

Þráins berserks ok Hrómundi Gripssyni ok margar vísur meðr. En

þessari sögu var skemt Sverri konungi, ok kallaði bann slíkar

lygisögur skemtilegastar«.^ Af því að höf. segir kallací^* (ekki

^ Sturl.* I, 46. Ms. ^ l, 38. bls.

2 Sturl.^ ij 48. bls. ^J, 39. bls.

* Sjá íslenzka annála við þessi ár.

* Sturl' 1, 26. bls. ^l, 22. bls. Safn til sögu íslands II. 34. bls.

' SimV l, 33. bls. ' I, 27. bls.

* Bisk. I, 80. bls. 8. neðanmálsgrein.

' Sturl.' I, 9. bls. 2 1, 8. bls.

® Safn til sögu íslands II, 3. og 25. bls.

^ Sturi.' 1, 23. bls. ^I, 19. bls.



kallar), liggur næst að álykta, að Sverrir hafi þá verið látinn.

Hafi höfundur sögunnar verið við hirð Sverris konungs, eins og

orðin gœti bent til, er samt ekki óhugsandi, að hann miði hjer

Við þann tíma, sem hann var hjá Sverri, og gœti þetta þá verið

skrifað á ríkisstjórnarárum Sverris, sem dd 1202. |>d virðist hitt

líklegra, að það sje skrifað eftir 1202. Að endingu segir um
skála þann, sem jÞorgils Ijet gera, meðan hann var í sektinni:

=*0k sá skáli var þá óhrörligr er Magnús biskup andaðist Gizur-

arson«.^ Þessi orð hljóta að vera skrifuð, þegar Magnús biskup var

nýdáinn, enn hann dó 14. ágúst 1237. Samt er eigi alveg víst,

þau sjeu eftir söguritarann sjálfan, því að þau eru þess eðlis,

að þeim gæti vel verið bætt inn í síðar af einhverjum, sem

skrifaði söguna upp, eins og Guðbrandur Vigfússon hefur bent

^•^ Enn hvernig sem á málið er litið, sanna þessi orð þó

^ð minsta kosti það, að sagan er eldd yngri cnn frá árunum
^^37 ofanverðu eða frá byrjun ársins 1238. Sagan er þannig

aö öllum líkindum samin á árunum 1202—1238.

Hver sje höfundur sögunnar, er nú eigi framar hægt að

segja. Þó ber sagan þess menjar, að hann hafi verið úr Breiða-

firði eða einhverju hjeraði þar í grend, því að kunnugleiki hans um
þessar slóðir l^^sir sjer á hverju blaði sögunnar. |>að er mikið

^ein, að hann nefnir hvergi neina heimildarmenn fyrir því, sem

hann segir. Enn eftirtektavert er það, að allar þær vísur, sem
hann tilfærir, eru breiðfirzkar og bera f>orgilsi betur söguna enn

Hafliða. fetta ber að sama brunni um það, að höf. hafi átt

heima við Breiðafjörð eða þar nálægt. Á einum stað gefur sagan

obeinlínis óljósa bending um, hverja heimild höf. hefur haft fyrir

Því atviki, sem þar segir frá. Jeg á hjer við frásögnina um
drauo) J>órðar Magnússonar í Eeykjaholti.^ J>e3si draumur er í

sjálfu sjer svo ómerkilegur, að lítil líkindi eru til, að endurminn-

^íigin um hann hafi haldizt við hjá öðrum enn afkomendum f>órðar.

Þórðr var afi Guðnýjar, móður Sturlunga, og pórðar Böðvars-
s<*öar, sem lifði þangað til um 1220,^ og hygg jeg, að höfundur

^ögunnar hafi haft frásöguna um drauminn beinlínis eða óbein-

hnia frá öðru hvoru þeirra.

' Sturl.^ I, 34. ''I, 28. bls.

Sturl.' I, Prolegomena cxiii. bls.

' Sturl.^ I, 30. bls. 25. bls.

* fórðr dó 1220, enn Guðný ári síðar (ísl. annálar).
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Af ýmsum orðum í sögunni virðist mega ráða, að höf. hafi

verið prestur eða í'engið prestlega mentun. Hin fagra dæmisaga

Ketils prests — síðar biskups — f>orsteinssonar er mjög kenni-

mannlega framsett. ^ Höf. er nákunnugur biskupskosningum

fyr og síðar.^ Einkum eru þó ræður forláks biskups Kunólfs-

sonar, sem hann talar til Hafliða- á alþingi 1121, eftirtektaverðar

í þessu efni. Fyrri ræðan er um helgi Jóns skírara og er ein-

hver prjedikunarblær á henni,^ enn í síðari ræðunni lýsir sjer

talsverður klerklegur lærdómur; þar segir porlákr, að guð haíi

gefið Pjetri postula vald til að binda og leysa alt á jörðu og

himni, enn Pjetur hafi gefið Clemens páfa, og síðan hafi hver

páfi af öðrum tekið það veldi; Özurr erkibiskup í Lundi hafi

fengið það hjá þeim páfa, sem hann vígði, enn Ozurr hafi aftur

geflð sjer það/ Hjer er Clemens páfi (hinn rómverski og fyrsti

með þvi nafni) talinn fyrstur Kómaborgarbiakupa, næstur Pjetri

postula, eins og Tertullianus telur og flestir hinir latínsku höf-

undar kaþólsku kirkjunnar á síðari öldum; aftur á móti telur

Eusebius og aðrir grískir höfundar Linus og Anacletus eða Cletus

á milli Pjeturs og Clemens.^ Islenzkir annálar, þeir sem kall-

aðir eru »hinir elztu« {Annales vekistissimí)^ eru í þessu sam-

hljóða í>orgils sögu og Hafliða, þvi að þeir segja, að Clemens hafi

orðið páfi sama ár og þeir vóru píndir postularnir, Pjetur og

Páll,** enn konungsannáll og Flateyjarannáll fylgja páfatali Euseb-

iusar.^ pessi rœða forláks biskups ber það því Ijóslega með sjer,

að hún, og þar með öll sagan,^er færð i letur af lærðum manni

enn eigi leikum.

Höfundurinn hefur haft mætur á forneskjusögum, enn trúir

þó ekki á sögulegan sannleika þeirra.^ Sömuleiðis hefur hann haft

trú á draumum.^ PrásögDÍn er alstaðar Ijós og gagnorð, enn þó

svo nákvæm og greinileg, að það er auðsjeð, að höf. hefur haft

* Sturl^ I, 44.-45. bls. M, 36.-37. bls.

Sturl.* I, 33. og 45. bls. ' I, 27. og 37. bls.

^ Sturl^ í, 36,, 37. bls. ^ I, 30. bls.

Sturl.i I, 43. bls. I, 35. bls.

° C. Meusel: Kirchliches Handlexicon, undir Clemens Romanus.
* Isl. Annaler ved Gustav Storm, Kna 1888. bls. 34. a.

' S. st. bls. 82. b. Flateyjarbók III, 480. bls.

s Sturl.> L 23. bls. ' I, 19. bls.

* SturL' 30, bls. 25. bls.
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sögur af mönnum, sem hafa verið gagnkunnugir þeim viðburð-
um, sem sagan lýsir.

Aðrar sögur segja lítið frá viðureign þeirra Hafliða og |>or-

giís. i*ó segir Kristnisaga lauslega frá helztu viðburðunum, og
l>er henni í sumum smáatriðum ekki alveg saman við forgils

sögu og Hafliða.^ |>etta sýnir, að sögurnar eru dbáðar hvor

annari. Viðbætir Skarðsárbo'kar við Landnámu tekur mestallan

^aflann, sem hjer að lýtur, orðrjettan eftir Kristnis., enn bætir
^ið nokkru, sem er tekið úr l>orgils s. og Hafliða.^

Er Sturla póröarson höfundur |>orgils s. og Hafiiða? pess-

ari spurningu verður nú eigi svarað með neinni vissu. Samt er

* Kristnis. 14. kap. Bisk. I, 31. bls. Kristnis. segir, að svo haíi

verið h'till vopnaburður á alþingi það sumar, sem Hafliði var særður,

að eigi haíi verið fleiri enn ein stálhúfa á alþingi, enn á |>orgils

sögu og Haíliða er svo að sjá, sem vopnaburður hafi verið tals-

verður. þannig segir hún, að flokkar þeicra þorgils og Hafliða og

annara höfðingja hafi staðið með vopnum, er þeir hlýddu messu á

Pjetursmessudag (Sturl.^ I, 28. bls. "'I, 24. bls.); Hafliði og þorgils

ganga báðir vopnaðir til dóma (Sturl.^ I, 30. bls. M, 24.—25. bls.).

Kristnis. segir,, að þá hafi ekki orðið dæmt um neitt mál að lög-

um, enn þorgils saga og Haflíða, að þorgils Oddason hafi verið

sóttur til sektar, og það eitt mál haíi nýzt þar, sem í dóm var lagt.

Samt getur Kristnis. einnig um það, að þorgils hafi orðið sekur á

þinginu. Kristnis, segir, að Hafliði hafi gert sjer 60 hundraða 6 álna

aura vöruvirts fjár fyrir áverkann, enn þorgils s, og Hafliða, að

hann hafi gert 80 hundraða þriggja álna aura. vöruvirt fje. Nú
vóru tveir þriggja álna aurar jafnir einum sex álna eyri og her

þessu því ekki saman. Hjer mun þorgils saga og Hafliða hafa

rjettara að mæla, af því að hún tiltekur lægra gjald, og liklegra er.

að gjaldið hafi heldur vaxiö í munnmælum enn miukað. Að upp-

hæðin sje rjettari í þorgils s, og Hafliða styrkist líka af SturlusÖgu.

þar segir svo frá gjörð Sturlu um áverkann, sem þorbjörg, kona

Páls prests í Reykjaholti, veitti honum: 'Sturla lauk upp görðinni

ok mælti: >Hvat munu vér breyta um at göra eptir ins vitrasta

manns dæmum, Hafliða Mássonar, þá er hann fekk vansa í sára-

fari? Nú göri ek þér á hönd, fyrir frumhlaup þorbjargar konu

þinnartil mín, tvau hundruð hundraða*' (Sturl.* I, 103. hls. U, 82.

bls.). Hjer er auðvitað átt við 'tvau hundruö hundraða álna' enn

ekki aura, enn tvö hundruð hundraða álna er sama sem 80 hund-

raða þriggja álna aura (240 X 120 = 80 X 120 X 3) og kemur

þannig heim við þorgils s. og Hafliða. Verið getur líka, að >/aí^

i Kristnis. sje ritvilla fyrir xl, og kæmi þá alt heim.
' Landn. ísl. s. Khöfn 1843, 329.—330. bls.

14*
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ekkert, sem beinlínís mæli á möti því, að hann bafi skrifað sög-

una. og sumar líkur virðast jafnvel benda til þess, að hann sje

höfundurinn. Sturla var borinn og barnfæddur við Breiðafjörð

og þar gagnkunuugur. J>að er og líklegt, að Sturla hafi verið lát-

inn nema prestsleg fræði í æsku, þó að eigi tæki hann vígslu.

Um Olaf br(5ður hans vitum vjer, að hann var djákn að vígslu

og kendi prestlingum, enn líklegt er, að báðir bræðurnir bafi

fengið sömu eða líka mentun, því að aldursmunur þeirra var ekki

mikill.^ í Hákonar sögu Hákonarsonar, sem vjer vitum fyrir

víst, að er eftir Sturlu, bregður sumstaðar fyrir latínskum orð-

um eða klausum, sem sýna, að höf. hennar hefur verið latínu-

fróður maður.^ Sturla hafði og trú á draumum og þótti gamau

að forneskjusögum og kunni að segja frá þeim betur enn flestir

menn aðrir.^ Alt þetta kemur vel heim við það, að hann gæti

verið höf. J>orgils s. og Hafliða. Enn fremur hef jeg bent á það,

að nokkrar líkur sjeu til, að höf. hafi fengið sumar þær sögur,

sem hann segir, frá Guðnýju Böðvarsdóttur eða bróður hennar

pórði, og þykir mér Guðný líkari til, því að bæði var hún lengst

af í Hvammi við Hvammsfjörð, enn |>órðr í Borgarfirði eða á

Akranesi, og auk þess er ýmislegt, sem bendir til þess, að Guðný

hafi verið »margspök ok óljúgfróðc: kona, eins og Ari segir um
|>órríði Snorradóttur, og það hygg jeg, að sagnafróðleikur sá^ sem

kemur fram hjá afkomendum hennar og Hvamms-Sturlu, hafi

heldur verið arfur frá henni enn frá Sturlu. I Eyrbyggju er

vitnað í sögusögn Guðnýjar,^ og vjer munum síðar sjá, að líkur

^ Den III. og VI. grammatiske afhandling i Sn. E., udg. af Björn M.

Ólsen, Khavn 1881, XXXV.-XXXVIL bls.

' T. d. lignuni domini eða lignum vitae í 198. og 292. k. Hákonar-

sögu (Fms. IX, 462. bls. X, 80. bls.), appdlera í 215. k. (Fms. IX.

486. bls.) og 302. k. (Fms, X. 99. bls.). »|>ar næst við portit í

konungsgarði komu í mót kennimenn með processiu, ok sungu re-

sponsorium : Ecce mitto angelum meum í 254, k. (Fms. X. 15. bls.)

o. s. frv. Á fáeinum stöðum er klerka keimur að frásögninni;

einkum lýsir þetta sjer í enda sögunnar (Fms. X. 154. hls.), enn

þó einnig víðar (sbr. t. a. m. 3, k. Fms. IX, 236. bls., 140. k. Fms.

IX. 386. bls.).

^ Sturla sagði sögu Huldar tröllkonu Magnúsi konungi Hákonarsyni

og drottningu hans (SíurL^ III, 305, bls. I, 270.—271. bls.). Að

sagan hafi verið skrifuð, sjest á orðum drottningar, þegar hún gerir

orð eftir Sturlu og biður hann >hafa með sjer tröilkonu-söguna*.

* Eyrb. Leipzig 1864, bls. 124\
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eru til, að höf. Sturlusögu hafi haffc sögur frá henni. Ef Sturla

hinn yngri pórðarson er höf. söííunuar, er ekkert iíklegra, enn að

hann hafi skrifað eftir fyrirsögn föður síus |>órðar, enn J>órðr aftur

haft það, sem hann sagði, frá móður sinni, enn ekki gat Sturla

haft frásögnina beinh'nis frá ömmu sinni, því að hann var ekki

kominn til vits og ára, þegar hún dó.

Vjer vitum, að frændsemi var með Sturlungum og afkom-
eudum Hafiiða Mássonar, því að f>órríðr, kona Hafliða, var

dóttir pórðar Sturlusonar, í>jóðrekssonar, og Ásuý, dóttir Sturlu

|>jóðrekssonar, var langamma Hvamms-Sturlu. J>orsteinn ívars-

son ]f>órðarsonar, Hafliðasonar, Mássonar, sem gaf Snorra Sturlu-

syni goðorð það, sem Hafliði hafði átt, var fimmmenningur við

Snorra. f>essi gjöf goðorðsins lýsir því einnig, að vinátta hafi

verið milli ættanna. í>að var þannig í sjálfu sjer eigi óeðlilegt,

að maður af Sturlunga ætt yrði til að skrifa sögu Hafiiða.^

J>að eru þannig nokkrar líkur, enn engin veruleg sönnun

íyrir því, að Sturla hinn yngri J>órðarson hafi samið sögu þeirra

í^orgils og Hafliða. Ef svo er, þá hljóta þau orð, sem geta um
dauða Magnúsar biskups Gizurarsonar, að vera eftir Sturlu

sjálfan, enn getur ekki síðar verið aukið við. Sturla var þá

(1237) rúmlega tvítugur að aldri og yngri hefur hann ekM samið

söguna. f>að er og Ijóst, að ef Sturla hefur samið söguna, þá

hefur hann haft það eftir öðrura, sem hann segir um Sverri kon-

ung, að honum hafi þótt skemtilegastar forneskjusögur.

4. þáttur.

Um Stnrlnsögn.

í>essi saga gefur sjálf að eins óljósar bendingar um það,

hvenær hún sje færð í letur. í>ó mun hún vera taisvert yngri

enn viðburðirnir, sem hún segir frá. |>etta viröist mega ráða af

niðurlagi sögunnar: ^Sturla andaðist í elli sinni í Hvammi, ok

bjó Guðný þar eptir lengi síðan^. J>essi orð sýnast vera eftir

söguhöfundinn sjálfan, og er líklegt, að þau sjeu skrifuð eftir

það, að Guðný fór alfarin frá Hvammi. Hvenær það hafi verið,

' SimV l 7.-8. og 48.-49. bls. ' I, 7. og 190. bls. Landn. II, 23.

og 27. k. Samanber Tímarit hins ísl. bókmentafjelags II, 6.—7.

og 31. bls.
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vitum vjer nú eigi með vissu, enn víst er, að hún var þar, þegar

Snorri sonur hennar kvongaðist (1198)/ og ári síðar, þegar

Sturla Sighvatsson fæddist.^ Líklega hefur hún búíð í Hvammi
nokkur ár fram yfir aldamótin 1200. Síðan rjeðst hún til sonar

síns f>örðar að Stað á Snæfellsnesi og var fyrir búi hans þar og

síðan á Eyri, enn 1218, þegar Snorri sonur hennar fór utan, fór

hún til hans í Keykjaholt og var síðan hjá Snorra til dauða-

dags.^ Eftir þessu er sagan samin eigi fyr enn í byrjun 13.

aldar.

Sturlu saga getur um mjög fáa-menn, sem lifðu löngu eftir

það, að sagan geröist, og þar sem hún gerir það, getur verið, að

því sje síðar við bætt. |>annig rekur sagan ætt Snorra lögsögu-

manns Húnbogasonar niður til Skarð-Snorra prests, »er þar (o:

að Skarði) bjó síðan«.^ Narfi, faðir Snorra prests, dó 1202

(Konungsannáll), og mun Snorri þá hafa verið ungur, því að hann

dó .l260 (Gottskálksannáll).^ |>etta er því í fyrsta lagi skrifað

um 1210, enn er efiaust miklu yngra og aukið inn í af afkom-

anda Skarð-Snorra, þeim sem hefur fjallað um Sturlungu. A
öðrum stað rekur sagan ætt niður til miðrar 13. aldar, þar sem

hún telur niðja Vigdísar, systur í>dris hins auðga, og Klepps

prests J>orvarðssonar. Börn þeirra Klepps og Vigdísar, ]^orvarðr

prestur og Kolþerna,^ bjuggu að Lundi í Keykjadal hinum syðra

í lok 12. aldar, Kolþerna með manni sinum, Hámundi Gilssyni.

sem átti illdeilur við ^órð rauð.' J>á nefnir sagan börn J>or-

varðs prests og Oddnýjar Torfadóttur, Arna prest, sem dó

1 Sturl.' I, 200. hls. 2 1, 202. LIs.

2 Sturl' I, 200. bls. -I, 201,—202. bls.

^ SturL' II, 48. og 81. bls., sbr. 87. bls. ^i^ 237. og 265. bls., sbr.

270. bls.

* Sturl.^ I, 54. bls. 41. bls.

* Árið 1223 er Skarð-Snorri við tal þeirra Slurlu Sighvatssonar og

þorvalds Vatnsfiröings, SturL' IL 79. bls. ^ I, 263. bls.

^ SturL^ I, 97. bls. ^ l, 77. bls. Síðari útgáfan nefnir Kolþernu hjer

Kolfinnu, enn Kolþerna mun rjettara, því að svo er hún nefnd í

hinu bezta handriti Sturlungu (AM, 122a foL) og í eldri útgáfunni

á þessum sama stað, og í SturL^ I. 195. bls. ^ l, 198. bls. er hún

kölluð Kolþerna bæði í eldri og yngri útgáfunni. A hinum síðar-

nefnda stað er þorvarðr í yngri útgáfunni nefndur þorvaldr, og

mun það prentvilla, sem þó hefur einnig slæðzt inn i mannanafna-

skrá útgáfunnar (II, 460. bls.).

' SturL' I, 196.—197. bls. ] 98.—199. bls.
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1236,^ Snorra prest, Torfa prest, Gunnar og Guðbrand, enn
fremur son Árna prests, Ara að Lundi, og Lundar-Bjarna, son

•^ra, Játgeir prest, son Snorra, og þau Legg prest og Oddnýju,
börn Torfa prests. Um Ara vitum vjer, að hann bjó að Lundi
árið 1242, þegar í>(5rðr kakali fór þar um og Kolbeinn ungi elti

bann.2 Bjarni, sonur hans, hefur þá ef til vill verið orðinn fuU-

t'íða maður, og gæti þessi ættartala þá verið færð í letur ein-

hvern tíma um þetta leyti, eða laust fyrir 1250. Leggr prestur

Torfason á samnefnt við Legg prest, sem þjónaði Páli biskupi

Jónssyni í 7 ár um aldamót 12. og 13. aldar.^ Enn það er

öokkuð hæpið, að sá prestur geti verið son Torfa f->orvarðssonar.

Torfl hlýtur þá að hafa verið eitt af elztu börnum J>orvarðs,

íæddur 1160 í síðasta lagi, og þó hefur ættin orðið að ganga
furðu fljótt fram (Leggr fæddur um 1180), og er hitt eigi ólík-

^<^gra, að Leggr biskupsþjónn hafi verið sonur J>óris hins auðga,

sem dó 1176, Leggs fórissonar er getið í Sturl. (U, 97. bls.

^ 1. 77. bls.) og er hann líklega fæddur nokkru fyrir 1166, því

að um það leyti gekk faðir hans að eiga pórlaugu Pálsdóttur,

enn áður bafði Ásný, móðir Leggs, verið fylgikona |>óris. í>að er

og óvíst, hvor þeirra Leggjanua hefur verið faðir Ólafs svarta-

skálds, sem er talinn »son Leggs prests« og var fulltiða um
1230.* í annálum er getið um lát Leggs prests við árið 1238

(sumir annálar nefna þennan Legg príor), og er það sömuleiðis

óvíst, hvort sá maður er sami og Leggr Torfason eða sami og

Leggr |)órÍ8son.^ Enn hvernig sem því nú er varið, þá er lík-

l'^gt, að ættartölunni frá í>orvarði presti hafl verið aukið síðar

^ön í söguna, því að sagan í heild sinni er eflaust eldri enn frá

^Hðri 13. öld, enn eldri getur ættartalan ekki verið, þar sem hún
^ötur um Lundar-Bjarna.^

'
ísl. annálar, útg. G. Storms, 382. bls. Flat. III, 529. bls.

' Sturl.' III, 21. bls. =
I, 17. bls.

^ Bisk. I, 140. bls. þar segir, að fyrst hafi þorkell prestur Hallsson

þjónað Liskupi i >nokkura vetrv síðan Leggr prestr 7 ár og þá

Björn prestur. Björn var orðinn >kapellán« biskups 1207, þegar

Herdís kona biskups drukknaði (Bisk. I, 138), og hefur þá Leggr

liklega þjónað honum árin 1199—1206 eða þar um bil.

* Sturl.i n, 124. bls. » I, 299.—300. bls.

' Sbr. Sn. E. III, 674. og 681. bls. ísl. ártíðaskrár 26. bls.

* I þaettinum um íslendingasögu mun jeg sýna líkur til, að íslend-

^ngasaga sje áframhald Sturlusögu, og að höfundur hennar, Sturla
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Sagau telur upp börn Hvamms-Sturlu, sem hann átti við

fylgikonu sinni Alöfu og fyrri konu sinni Ingibjörgu f>orgeirs-

dóttur, og dætrasyni hans og Ingibjargar, Jónssonu og Bárðar-

sonu,^ fessi ættartala er eflaust ei'tir söguhöfundinn sjálfan, þar

sem hún snertir sjálfan sögukappann. Jónssynir og Bárðar-

synir vóru fuUtíða menn um 1210 að minsta kosti, og Hklega

nokkuð fyr.^ Á þessu sjest, að sagan getur varla veriö eldri enn

frá byrjun 13. aldarinnar.

Merkilegt er, að sagan skuli ekki telja börn Sturiu og Guð-

n^^jar. Hún nefnir að eins Snorra, enn hjá þvi varð eigi kom-

izt, þar sem það, að Jón Loftsson bauð Sturlu að taka Snorra

til fósturs, stóð í svo nánu sambandi við lok Deildartungumála.

J>að má ef til vill skoða þessa undarlegu þögn sögunnar um þau

af börnum Sturlu, sem síðar urðu merkust allra, um sonu hans,

J>órð, Sighvat og Snorra, sem bending um það, að sagan sje

eftir einhvern þessara þriggja. Islenzkir sagnamenn vóru því

miður oftast svo hæverskir og óframir, að þeir duldu nafn sitt,

og ef þeir rekja sína eigin ætt, rekja þeir vanalega ekki lengra

enn til foreldra sinna. Verið getur, að orsökin til þessa hafi

meðfram verið sú, að þeir vissu, að samtíðamenn þeirra, sera

þeir skrifuðu fyrir, mundu geta bætt við þeim lið, sem vantaði

í ættartöluna.

Sagan nefnir hvergi heimildarmenn, enn líklegt er, að Guðný,

kona Sturlu, sem lifði svo miklu lengur enn haan, hafi sagt frá

ýmsum þeim tíðindum, sem sagan skýrir frá. |>að er líka merki-

legt, að einmitt sumum þeim viðburðum, sem Guðnýjar er við

þórðarson, haíi sjálfur hnýtt þessar sögur saman. þaÖ er því eigi

ólíklegt, að sá viðauki, sem hjer er um að ræöa, sje frá honum.
' StmV I, 55. og 68. bls. =1, 41. og 52. bls.

^ Bergþór Jónsson er hóndi á Breiðabólstað i Steingrímsfirði, þegar

Guðmundr hiskup var þar veturinn 1210—1211. Brandr og Ingi-

mundr Jónssynir búa á Reykhólum um 1222 og hafði Ingimundr

fjórum árum áður farið utan með Snorra Sturkisyni (Sturl.^ II, 49.

og 72. bls. 2
1, 238. og 257. hls.). Sturla Bárðarsou sótti þorvald

VatnsfirÖing fyrir hönd Hrafns Sveinbjaruarsonar á alþingi 1210 og

gerði hann sekan (SturL^ II, 29. bls. 181. bls. IL 301. bls.

Bisk. I, 666. bls.). Nokkru áður — um aldamðtin 1200 - höfðu

þeir bræður Snorri og Sturla gerzt djáknar Guðmundar prests Ara-

sonar (Bisk. I, 463. og 472. hls., sbr. formálann hls. LIX) og 1202

fóru þeir Pétr og Snorri utan með Guðmundi, þegar hann sótti

biskupsvígslu til Niðaróss (Bisk. I, 482. bls.).
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getið, er lýst svo greinilega, aö sagan um þá er bersýnilega eftir

sjónarvott. Einna Ijósast kemur þetta fram í frásögninni um
það, hvernig á stóð í Hvammi morguninn, sem Heiðarvígin urðu
og kvöldið fyrir. Fyrst er sagt nákvæmlega frá öllu því, sem
gerðist

! Hvammi kvöldið fyrir þennan atburð, frá komu Ólafs

í>orgeirssonar, frá því að Oddr Jósepsson ^var farinn norðr til

^eraðs til smiðaJcatípa^, enn Sveinn og Prest-Oddr yfir í Dali,

að Sturla mœUí við Guðnýjic húsfreyjii um kvöldið eftir nátt-

verð, að vera skyldi bringleikur, og ekki er gleyrat að segja frá

veðrinu, og hversu lengi vakað var um kvöidið. í>ví næst er

sagt jafngreinilega frá, hvernig ástatt var 1 Hvammi morguninn
eftir, þegar Ingjaldr kom að segja frá ráninu, og skal jeg leyfa

íiijer að tilfæra orð sögunnar: "Sturla hafði risit upp, þegar

^ýsti ok gekk til töðugarðz. |>ar vóru fyrir húskarlar, ok rufu

heydes, er drepit hafði um haustit. Vindr var á norðan, ok

frjósanda. f)eir sá, at þrír menn hleypðu handan frá Akri, sem

fara máttu. Ok er þeir kómu á túnvöllinn, þá kenndu þeir, at

þar var Ingjaldr. Þá mælti Sturla: ^Svá lízk mér á Ingjald mág
^ninn, sem hann muni nú í dag selja mér geldingana'. Ingjaldr

kom nú ok sagði þeim ránit. Sturla svaraði öngu, gekk heim

þegjandi, ok inn í skála til rúnis sins ok tök ofan skjöld ok 'óxi.

Guðnp Misfreyja var vbhzuö ok spurðij Jwat tíðenda vœri,

Hann svaraði: ^Ekki enna, annat enn þeir Ænarr porgilsson

^^f^fa rœntan Ingjald ollu ganganda fé«. Ok hljöp þegar fram

gölfit ok þaðan út. Guöný stöð upp skjöit ok gekk ittar á

yólfd ok mælti: oStandi menn upp skjótt, Sturla er brott geng-

inn með vápn sín, en Ingjaldr ræntr« o. s. frv.^ Hjer er frá-

^ögnin svo nákvæm, sem mest má verða. Engu er gleymt, ekki

^jnu sinni veðrinu þennan minnistæða morgun. Og hverjum

iuátti hann vera minnistæðari enn Guðnýju, þessi morgun, þegar

ííóudi hennar fór að heiman til vígaferla, og tvísýnt var um,

^vort hann mundi lifandi aftur koma? Sumt er það og í frá-

sögninni, sem engum gat verið kunnugt um, nema Guðnýju

öiöni, auk Sturlu, og hef jeg auðkent það með breyttu letri. Á
^ðrum stað segir sagan frá því, að Guðný hafi beðið þá feðga,

'^turlu og Svein stjúpson sinu, að vægja |>órhalli bónda að Hólm-

látri, »því at vel var með þeim ^órhalli* (o: ok Guðnýju).

Síðan vóru menn sendir á Hólmlátur að fala mat af fórhalli

' Sturl^ I, 82.-83. bls. 63.-64. bls.
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>ok vóru til sögð orð Guðnýjar^, enn f>órhallr vildi eigi selja.

»Sendinienn kómu í Hvamm ok sögðu Sturlu orð hans. Sturla

bað Guðnýju reyna vini sínao.^ Líklegt er, að frásögnin um
þessa tilraun að afla til bús sje frá engum öðrum enn sjálfri

húsmóðurinni í Hvammi.

Sturlu saga er ólík flestum þeim æfisögum merkra manna.

sem samdar eru nú á dögum. |>að er auðsjeð, að höf. hefur

ekki ætlað sjer að gera Sturlu að neinum fullkomnum guðs dvrðl'

ingi, sem ekkert megi að finna, heldur að lýsa honum, eins og

hann var, sem menskum mauni, er hefði sína kosti, enn líka

sina bresti. |>ó getur engum dulizt, sem les söguna meö at-

hygli, að það er einhver undarlegur tvíveðrungur í dómum sög-

unnar um Sturlu. Höf. ber honum misjafnt söguna, stundum

vel, stundum iUa, og það er merkilegt, að þessi umskifti

verða alt í einu, um leið og Jón Loftsson og Deildartungumálin

koma til sögunnar. í öllum hinum fyrri kafla sögunnar er Sturlu

vel lýst. Eeyndar lætur höf. óvíða dóm sinn um Sturlu og

gjörðir hans í Ijós með berum orðum — slíkt gera íslenzkir

sagnamenn sjaldan — enn oft má lesa skoðun hans á milli lín-

anna, einkum i orðum, seni hann leggur annaðhvort Sturlu sjálf-

um eða öðrum persónum sögunnar í munn. pegar Sturla biður

Ingibjargar |>orgeirsdóttur, segir sagan, að faðir hennar J>orgeir

hafi haft þann »spurdaga at Sturlu, at hann var mikilmenni ok

ættstórr ok líkligr til höfðingja^.^ Forsjálni Sturlu og viturleikur

kemur víða fram, t. a. m. þar sem hann fylgir Einari Ingi-

bjargarsyni til Lauga við 30 manna, af því að hann var hræddur

um, að setið mundi verða fyrir Einari. |>egar grunur Sturlu

reyuist rjettur, lætur sagan Einar segja við hann: »Mágr, opt

ert þú vitrari en ek«.^ Lík forsjálni lýsir sjer í því, þegar

Sturla falar geldingana að Ingjaldi mági sínum.^ Kappgirni

Sturlu sýnir sig á mörgum stöðum, t. d. þar sem hann hleypir

upp dóminum á alþingi, sem dæma átti um legorðsmál frænda

hans Gils J>ormóðarsonar,^ og þegar hann ríður í Saurbæ til þess

að heyja fjeránsdóm á Staðarhóli, því að honum þótti eigi haldið

til jafns við Einar, ef hann sæti beima, og hæði eigi fjeránsdóm.

» Sturl.' I, 90. bls. ^I, 70. hls.

^ Sturl.' I, 57. bls. M, 43. bls.

3 Sturl.' I, 81. bls. M, 62. bls.

* Sturl,' I, 81.-82. bls. * I, 63.-64. bls.

* Sturl.' I, 59. bls. M, 44. bls.
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Pg þö kann hann sjer hóf í kappgirni sinni og sýnir víða still-

1 kröfum og sanngirni. 5>egar hann hefur hleypt upp ddm-
inum

í máli Gils f^ormóðarsonar, segir hann: »Nú eru enn söm
*^oo, at fé mun fram lagt fyrir frænda várn til gdðrar sæmdar,
Því at hér vilju vér eigi sj'na ójafnað«.^ í^egar Einarr porgils-
son ríður í Tungu við fáa menn til þess að rjetta hluta Sigurðar

Kerlingarnefs, sem Einarr Ingibjargarson, stjúpsonur Sturlu, hafði

lostiö öxarhamars högg, á Sturla als kosti við Einar, enn af því

Einarr »mæ]ti allfagrt« og bauð gjörð Sturln, lætur Sturla

^ann frá sjer fara heilan á hófi og gerir Sigurði sæmd fyrir

^verkann.- Víðar kemur það fyrir. að Sturla sýnir veglyndi,

Ngar menn, sem hann á í höggi við, leggja mál sitt sjálfkrafa

^ hans dóm. Svo gerðu þeir Hallr |>jóðólfsson og fórhallr

Surtsson og höfðu báðir gott af.^ I viðskiftum þeirra Einars

Þorgilssonar virðist höf. heldur draga taum Sturlu, þó að hann
f^ri vel með það. |>etta lýsir sjer einkum í því, að það er gefið

^ skyn, að hallað hafi verið á Sturlu í gjörðuuum um mál þeirra

Einars, alt þangað til að Heiðarvígin urðu. J>etta er sagt óbein-

línis með orðum Sturlu um gjörð Klængs biskups á alþingi eftir

Hvammsbrennu,^ og síðar um gjörð þeirra Klængs biskups og

Böðvars Jíórðarsonar.^ Enn um gjörðirnar eftir Heiðarvígin segir

höf. í sjálfs síns nafni: »Var þeim görðum svá farit, sem lík-

^^gast þótti, at helzt mundi sættirnar haldask, en ekki með því-

líkum stafnaburð, sem fyrr vóru görvar«.®

I 29. k. segir sagan frá því, er þeir bræður Páll og Snorri

Þórðarsynir námu burt Hallgerði Kunólfsdóttur frá bónda hennar,

Olafi presti að Helgafelli.^ Hjer kemur Jón Loftsson fyrst til

sögunnar, og verða nú snögg umskifti, því að úr þessu má svo

^ð orði kveða, að söguhetjan sje ekki Sturla fórðarson heldur

Jón Loftsson.

Kaflinn um Hallgerði hangir á mjónm þræði við sögiina, og

henni óviðkomandi að öðru leyti enn því, að Sveinn Sturlu-

^on nam síðar burtu dóttur Hallgerðar, Valgerði, og að Hallgerðr

' Sturl.^ L 59. bls. ' I, 44. bls.

' Sturl.' I, 72. bls. ' I, 54.-55. bls.

* Sturl,^ I, 71.-73. og 89.-92. bls. I, 54.-55. og 69.-72. bls.

* Sturl.' I. 68. bls. M, 51.—52. bls.

' Sturl.^ I, 80. bls. ^i^ 61. bls.

' SturL^ L 86. bls. ^l, 67. bls, Síðari útg. hefur görvir íynv görvar.

' SturV L 95,-96. bls. M, 74.-76. bls.
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' þá sótti Jóa Loftsaon að málum og hermdi upp á hanu loforð

það, sem hann hafði getið henni, þegar hún Jjet að orðum haDS,.

að skilja við Pál |>órðarsou. Merldlegt er, að svo greinilega er

sagt frá brottnámi Hallgerðar, sem lítið kemur sögunni við, enn að

eins lauslega drepið á brottnám Valgerðar, sem miklu nær lá að

skýra frá og eíiaust hefur verið engu ósögulegra. J>essi frásögn

miðar bersýnilega til þess, að sýna ríki og höfðingsskap Jóns

Loftssonar. -

pá tekur við frásögnin um Deildartungumálin og nær yfir

það, sem eftir er af sögunni.^ Hún er öll frá upphafi til enda

skrifuð í anda Oddaverja, og er varla annað hugsandi, enn að

höfundurinn hafi haft söguna um þessa viðburði frá Odda. Jón

Loftsson kemur hjer frara í allri sinni dýrð. Hann er fenginn

til að gera einn um erfðamálið eftir f>óri prest hinn auðga og

pórlaugu Pálsdóttur — hið eiginlega Deildartungumál — og um
máhð milli Sturlu og Páls prests út af áverkanum, sem Sturla

varð fyrir. A þesau sjest höfðingsskapur Jóns. Mikilmenska

hans og kappgirni lýsir sér í orðum hans við Böðvar |>órðarson,

uð hanu skuli láta drepa 3 menn fyrir Sturlu, ef Sturla láti

drepa 1 fyrir Páli presti. Viturleikur hans sýnir sig í gjörðinni

ura áverkann, sem báðir málsaðilar máttu vel við una. Um
þennan mann lætur höfundurinn mótstöðumann hans, Sturlu,

segja, að hann sje »mestr maðr á landi þessu^.^ 1 allri frásögn-

inni um málaferlin dregur höfundurinn fram hlut Páls prests,

sem Jón Loftsson fylgdi að málum, enn hallar heldur á Sturlu

J>órðarson, Sturlu er alt öðruvísi lýst í þessum kafla sögunnar

enn í fyrri kaflanum. Hjer kemur hann fram sem slægvitur ójafn-

aðarmaður, og ýmislegt er tekið fram, sera honum er til lýta.

J>annig tilfærir höf. níðvísu Jóns |>orvaIdssonar um Sturlu:

»KarI er staddr hjá Sturlu;

stendr hann fyr réttendum;

þrumir andskotinn undir

orðslœgr goða bœgi.«^

Höf. segir frá ákvæðisorðum J^orbjargar við Sturlu: "Hví skal

ek eigi göra þik þeim líkan, er þú vilt líkastr vera — en þat

' Sturl.i I, 97.— 106. bls. ^ I, 76.-85. bls.

SturL^ I. 105. bls. ^ I, 84. bls.

3 Sturl.i I, 100. bls. ^ I, 80. bls.
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r

er Oðinn? Sönmleiðis herinir hann orð þau, er Brandr biskup
sagði við Sturlu frænda sinn: »Engi maðr frýr þér vits, en
tt»eirr ertú grunaðr um gœzku.^^ Sturlu sjálfura leggur höf. þessi

orð
í munn: «Bústú svá fyrir, at ek vænti, ef ek skal sjálfr

íneta mik, at yðr muni þykkja óhófs vita, en ekki höfs.«^ Og
víðar kemur líkt fyrir.

Hvernig á að skýra þennan tvíveðrung í söguuni? Hver er

höfundur hennar? Hver er þessi maður, sem er svo ant um minn-
iDg Sturlu, að hann skrifar um hann eigi allskamma sögu, og
virðist draga taum hans gagnvart öllum öðrum enn Jóni Lofts-

syni? 1 sjálfu sjer er það líklegt, að einhver af ætt Sturlu hafi

samið sögu hans, og jeg hef þegar tekið fram nokkrar líkur fyrir

Því, að svo muni vera, og að höf. muni helzt vera einhver af

sonum hans og Guðnýjar, í>órðr, Sighvatr eða Snorri. Til hins

sama bendir það, sem jeg áður hef sýnt fram á, að frásögnin um
suma viðburði er að öllum líkindum komin frá Guðnýju, móður
þeirra bræðra. Hið eina, sem í fljótu bragði virðist vera á móti

þessu, er það, hvernig sagan snvst á móti Sturlu, þegar Jón

Loftsson kemur til sögunnar. Enn þegar betur er að gáð, fer

því svo fjarri, að þessi umskifti geti verið því til fyrirstöðu, að

^tla, að einn af þeim bræðrum sje höfundurinn, að þau jafnvel

vjrðast bera þegjandi vott um, eftir hvern þeirra þriggja sagan

sje. Allir vita, að Snorri Sturluson ólst upp í Odda hjá Jóni

Loftssyni frá því, er hann var þrjevetur, þangað til Jón dó, í

samfleytt 16 ár. Faðir Snorra dó 1183, þegar Snorri var 5 vetra

gamall, og hafði hann því lítil aem engin kynni af honum.

Merkilegt er, að sagan segir frá því, að Sturla fylgdi sveininum

suður í Odda, og tiltekur jafnvel daginn, sem þeir áttu að vera

Þ^r komnir, enn það var »kirkjudagr« eða vígsludagur Odda-
kirkju.s ^essi ferð hefur eflaust verið eitt hið fyrsta, sem Snorri

^undi til sín, því að slíkir viðburðir eru vanir að festa djúpar

^setur í minni barna, þegar svo raargt nýstárlegt ber fyrir augun
og snögg umskifti verða á öllum högum þeirra, og er hin ná-

' Sturl.i I, 101. Ms. 2
1, 80. bls.

' Slurl.i I, 105. bls. ^ I, 84. bls. Brandr biskup var svili Páls prests

í Reykjaholti og fylgdi honum því að niálinu og var þó skyldur

Sturlu ^SturL^ I, 97. og 79. bls. ''I, 76. og 61. bls.

' Sturl.i L 102. bis. = I, 81. bls.

* Sturl.í I, 106. bls. I, 84. bls.
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kvæma frásögn um þetta atriði því mjög til styrkingar, að Snorri

sje höfundur sögunnar. Enn hvernig sem því nú er varið, þá er

víst, að Snorri hafði að eins óljósa endurminning um föður sinn,

og að Jón Loftsson gekk honum í föður stað í uppvextinum, og

hefur Snorri að öllum h'kindum elskað hann með fðlskvalausri

sonaráat. Að hann haíi geymt minninguna um Jón í þakklátu

hjarta, sjest á því, að hann Jjet son sinn Jón (murt) heita eftir

honum, enn ekki eftir föður sínum. Ef Snorri er höfundur sög-

unnar, þá er skiljanlegt, hvernig á því stendur, að höíundurinn

hfildur með Jóni Loftssyni gagnvart Sturhi og að frásögnin um
Deildartungumálin er öU í anda Oddaverja. Eflaust hefur Snorri

oft á uppvaxtarárum sínum heyrt talað um Deildartungumálin,

sem urðu tilefni til þess, að hann var alinn upp í Odda, og má
ganga að því vísu, að viðburðunum hefur verið lýst fyrir honum
á líkan hátt, eins og þeim er lýst í sögunni, Hann hafði fylstu

ástæðu til að trúa fóstra sínum og ættingjum hans eða vinum til

þess, að segja rjett frá öllum hinum sögulegu atvikum, og dómur

þeirra um gjörðir þeirra manna, sem við málin vóru riðnir, hlaut

h'ka ósjálfrátt að hafa áhrif á skoðanir hius unga manns. |>að

var því engin furða, þó að sú sannfæring rótfestiat í huga hans,

að faðir hans hefði sýnt ójafnað og ofstopa í viðskiptum sínum

við Pál prest, enda hefur sú sannfæring eigi verið með öUu

ástæðulaus. Þegar Snorri síðar tók sjer fyrir hendur að semja

sögu föður síns, mátti við því búast af öðrum eins sagnamauni

og hann var, að bann mundi segja frá öllum viðburðum, eins og

hann hugði sannast og rjettast, og ekki fegra eða draga dulur á

neitt, þó að faðir hans ætti í hlut. í^annig verður alt skiljan-

legt og eðlilegt, ef Snorri er höfundur sögunnar. Enginn er

heldur í sjálfu sjer Hklegri enn hann til þess að hafa samið

söguna; engum stóð það nær enn honum, og enginn jafnnákom-

inn Sturlu hefur haft eins mikla hæfilegleika til slíks eins og

hann. pegar nú hjer við bætast þær sjerstöku ástæður, sem jeg

hef tekið fram því til sönnunar, að sagan sje hans verk, þá virð-

ast vera framkomnar eigi að eins sterkar líkur heldur jafnvel

rjett að kalla full vissa fyrir því, að hann hafi skráð söguna.

jE*að sjest og á eiuum stað í sögunni, að höf. hefur verið kunn-

ugur sögu Norogskonunga, því aö sagan segir, að Einarr lugi-

bjargarson, stjúpsonur Sturlu, hafi verið með Magnúsi konungi

Grlingssyni og faUið á íluvöUum.^

' Sturl.i I, 81. bls. 62. bls.
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Höfundurinn er gagnkunnugur við Breiðafjörð og í Borgar-
firði. J>etta kemur svo víða fram í sögunni, að óþarti þykir, að
benda á sjerstaka staði. Aftur á móti virðist hann vera ókunn-
^gnr austanlands, því að hann segir um Þórhall^ Finnsson (lög-

sögumanns Hallssonar?), að hann hafi búið í Fljótsdalshjeraði,

enn segir ekki á hverjum bæ, eflaust af ókunnugleika.'' Ef höf.

^efði búið austanlands, hefði honum verið innan handar að kom-
sst að þessu, því að ekki var svo langt um liðið. Hvorttveggja
þetta kemur vel heim, ef Snorri er höf. sögunnar. Það má
^anga að því vísu, að Snorri muni oft hafa heimsótt móður sína

^ Hvammi á uppvaxtarárum sínum, og dvalið hjá henni með köfl-

^iD, og hafði hann þá tækifæri til að kynnast hjeraðinu kring-

Hvamm; víst er það, að árið sem hann kvongaðist Herdísi

Bersadóttur hefur hann dvalið alllengi í Hvammi, því að hann

fjekk Hvamm í kvonarmund hjá móður sinni, og skyldi eiga bú
við móður sína, og þar stóð brúðkaup þeirra Herdísar, og dvöldu

þau þar til hausts, enn vóru um veturinn í Odda.^ í Borgar-

firði ól Snorri inestallan aldur sinn, eftir að hann fór frá Odda,

^nn ekki vita menn til, að hann hafi verið kunuugur á Austur-

íandi. Merkilegt er það og, að á einum stað virðast orð sög-

unnar benda til þess óbeinlínis, að hún sje samin í Borgarfirði.

í>ar sem segir frá upptökum deiluunar railli Páls prests Sölva-

sonar og Böðvars Þórðarsonar um arf Þóris hins auðga, segir

sagan, að Böðvarr hafi gert orð eftir vinum sínum, Hermundi

Koðranssyni, er þá bjó í Kalmanstuugu, og souum hans, »Katli

ok Koðrani, er þá vóru görvilegastir menn í héraði<i, Ef þetta

væri ritað utan Borgarfjarðar, muudi að líkindum hafa staðið:

^þar í Jiéraði«f eða »% því ]iéraði«J

Að sagan geti ekki verið samin af Sturlu pórðarsyni, virð-

ist liggja í augum uppi, af því að hún er ólík íslendingasögu

bæði að meðferð efnisins, orðfæri og blæ. Og auk þess gerist

hún öll fyrir andlát Brands biskups Sæmundarsonar, enn Sturl-

' Eða Hall? Sbr. Eggert Brím í Arkiv f. nord. filologi VIII (N. F.

IV), 328. bls.

' SimV I, 54. bls. ^ I, 40. bls.

' SimU I, 200 bls. ' l, 202. bls.

* Sturl.' 1, 99. bls. ='1, 78. bls. í eldri útgáfunni stendur hjer :
>KarH

ok Kodráni, því at þeir vœri vænligastir (gérviUgastir) menn í hér-

aái<, enn þetta er bersýnilega úr lagi fært og rjettara í nýju út-

gáfunni.
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unga' segir sjálf, að flestar þær sögur, sem gerðust fyrir þann

tíma, hafi verið ritaðar, áður Sturla fórðarson sagði fyrir Js-

lendingasögu.^ Síðar munum vjer sjá, að íslendingasaga Sturlu

f>órðarsonar er framhald Sturlu sögu. Enn frá upphafi hefur

Sturlu saga verið sjerstök saga og ekki staðið í neinu sambandi

við aðrar sögur, |>að sjest á því, að hún er talin sem sjerstök

saga í söguupptalningi, sem stendur á aftasta blaði í ágætu hand-

riti af Ólafs sögu helga, nr. 2, 4^, í hinni konunglegu bókhlöðu í

Stokkhólmi (sbr. niðurlag þáttarins um Guðmundar sögu dýra).^

Líka vitnar sjálf Sturlunga til hennar sem sjerstakrar sögu og

nefnir hana Heiðarvígs sögu, eftir einum hinum merkasta við-

burði sögunnar.^

Hjer að framan hef jeg leitt rök að því, að sagan sje eigi

samin fyr enn í byrjun 1.3. aldar. Af því að; Guðnj^ Böðvars-

dóttir heíur sagt fyrir um suma viðburði, er líklegt, að hún sje

skrifuð áður enn Guðný dó (1221).

5. þáttur,

Um prestsögn Gnðmandar hins göða.

Hinn danski vísindamaður P. E. Miiller hefur fyrir löngu

látið í jjós þá skoðun, að einbver klerkur hafi aukið inn í Sturl-

ungu ýmsu úr sögu Guðmundar góða, og á það hefur Finnur

Magnússon fallizt.^ Síðan leiddi Sveinn Skúlason rök að því, að

Sturla hefði ekki skrifað frásögnina um æfi Guðmundar, áður

enn hann varð biskup, og var það ætlun hans, að J>orsteinn

böllóttr Snorrason væri höfundur að þessum kafla Guðmundar

sögu;^ styðst hann að nokkru leyti við röksemdir þær, er Finnur

Magnússon hafði áður tekið fram. í formálanum fyrir Biskupa-

sögum, fyrsta bindi, hefur Guðbrandur Vigfússon skrifað mjög

svo fróðlegar og skarplegar athugasemdir um Guðmundar sögu

' Sturl. (' I, 107. bls.) ^I, 86. bls.

' Saga Ól. konungs helga, Kria 1853, XLVII. bls. StuvL=' I, Prolego-

mena cxxxi. bls.

SturlJ I, 122. bls. L 101. bls.

* P. E. Miiller: Sagabibliothek I, 247. Grönlands historiske Mindes-

mærker I, 67. bls.

* Safn til sögu íslands I, 591. bls.
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<íg afstöðu heunar við Sturlungu. Hann sýnir þar, svo að ekki

verður á móti haft, að prestsaga Guðmundar geti ekki verið sarain

^f Sturlu Þórðarsyni, og leiðir sennileg rök að því, að Larabkárr

ábóti porgilsson muni vera höfundur hennar.^ Hann hyggur, að

sagan sje samin á árunum 1212—1220, og er það víst, að hún

eigi eldri enn frá árinu 1212, þar sem hún getur um Helga,

^er síðan var biskup á Grænlandi*, enn það varð Helgi 1212.

Aftur á móti er engin sönnun framkomin fyrir því, að sagan sje

^ldri enn 1220. Guðbr. Vigfússon ræður það af því, að hvergi

DQÍnzt á Grímseyjarför eða þau tíöindi, sem gerðust eftir 1220.

enn höf. sögunnar virðist hvergi hafa haft neina ástæðu eða

tækifæri til að minnast á þessa atburði. í>að er í sjálfu sjer

sennilegast, að ekkert af Guðmundar sögu sje ritað fyr enn eftir

dauða hans 1237, og á það virðist benda spásögn Guðmuudar

biskupsdóm hans, sem sagan skýrir frá, að hann mundi

verða jafnslitinn og dúkurinn, sem Kolbeinn lagði á borð fyrir

biskup.2 Líklegast þykir mjer, að Lambkárr ábóti hafi notað

Qæði það, sem hann hafði í elli sinni, til þess að skrifa upp

endurminningar sínar um eftirlætis og átrúnaðargoð sitt, Guð-

ttiund biskup. Vjer vitum, að hann átti heima hjá Sturlu í^órö-

^rsyni á Staðarhóli um 1242, og hefur hann þá eflaust haft gott

iiæði til bóklegra starfa. Sjálfsagt hefur hann í fyrstu ætlað sjer

rita eigi að eins prestsögu Guðmundar, heldur og æti hans í

heild sinni, því að það er óskiljanlegt, að nokkur maður, sem á

annað borð rjeðst í að rita æfi biskups, hafi ætlað sjer að hætta

Ngar hann hófst til hinnar æðstu klerklegu tignar hjer á landi,

og tóiíu til raunir hans og deilur við höfðingja, sem gerðu hann

að píslarvotti í augum vina hans og þeirra, sem trúðu helgi

íians. Eitt er líka, sem bendir til þess, að Lambkárr hafi skrifað

eitthvað um biskupsæfi Guðmundar. í þeirri Guðmundar sögu

sem Guðbr. Vigfússon kallar ^miðsögu<^ hans, er tilfærð jartein

ein frá hisknpsárum Guðmundar, og er borinn fyrir henni sem

heinnldarmaður Lambkárr Gunnsteinsson.^ Hjer hygg jeg að sje

ntvilla í sögunni, og eigi að standa: =^pat er sögn Lambkárs

Po^^giJssoiiar^ Gunnstoinssonar<=. Nafnið LambUn er sjaldgæft,

^g af því að vjer vitum, að Lambkárr het'ur skrifað um Guð-

' Bisk. L LIII-LXV. bls.

' Sturl.^ I, 215. bls. ' l 119. bls. Bisk. I, 475. bls.

' Bisk. I, 599. bls.

15



Í26 UM STURLUNGU

mund biskup, og að afi hans hjet Gunnsteinn, er líklcgt, að hann

sje heimildarmaðurinn, og að afskrifari hafi hjer felt úr föður-

nafn hans. Ef þetta er rjett, styrkir þaö þá skoðun, að Lamb-

kárr hafi skrifað eitthvað um þá atburði, sem gerðust í biskups'

dómi Guðmundar, enn að öllum h'kindum hefur dauðinn kallað

hann burtu frá því starfi, áður enn hann var langt kominn, því

að Lambkárr dó 1249. Á þetta bendir ef til vili með fram það,

sem » miðsagan « segir í formálanum fyrir biskupssögunni, að

sagan »hatí lengi í salti legit, ok eru nú allir dauðir, þeir er

hana ætluðu langa at gera, ok gjörst vissu ok bezt mundu vilja,

ef þeim hefði lífit til enzt.«^

Guðbrandur Vigfússon kallar þá Guðmundar sögu, sem er í

Kesensbók (Á. i\L 399, 4^) ^Guðmundarsögu hina elztu«, enn þá,

sem er í skinnbókinni Á. M, 657, 4°, kallar hann »miðsögu Guð-

mundar«, og er það að því leyti rjett, að 657, 4*^ er eflaust

yngra handrit enn Resensbók, og hefur sagan í því ýmsa við-

auka, sem eigi geta verið eldri enn frá því um 1320. Samt sem

áður er prestsagan í þessu handriti að sumu leyti upphaflegri

og vafalaust nær frumriti Lambkárs enn prestsagan í líesensbók.

Guðbrandur Vigfússon hefur sjálfur tekið eftir því, að Eesensbók

eykur inn í söguna tveim köflum úr íslendinga sögu Sturlu,

nefnilega 31. kapítula (Bisk. I, 458.-459. bls.), sem er tekinn

úr Sturlungu ^I, 200.—201. bls. 202. bls., og upphafi 44.

kap. (Bisk. I, 476.-477. bls.), sem er tekið úr Sturlungu %
223. bls. 209. bls. Enn 39. kap. (Bisk. I, 470. bis.) er

einnig tekinn úr Islendinga sögu (Sturl. ^I, 208. bls. ^I, 208, bls.),

fessir viðburðir eiga bersýnilega heima í íslendinga sögu, enn

ekki í prestsögu Guðmundar. I íslendinga sögu standa þeir í

nánu sambandi við það, sem sagt er á undan þeim og eftir,

enn í prestsögunni eru þeir að sumu leyti sögunni óviðkomandi,

— t. a. m. 31. k. (Bisk. I, 458), um deilur Sigurðar Grmssonar

og Sæmundar Jónssonar, sem lítið snerta Guðmund; hefur prest-

saga Lambkárs víst að eins haft fáein orð um þessar deilur, til

þess að það yrði skiljanlegt, sem sagan segir um samtal þeirra

Sigurðar Ormssonar og Guðmundar í 37. kap. (Bisk I, 467. bls.).

Enn að sumu leyti er þessum viðaukum ofaukið, af því að þeir

segja frá hinu sama, sem prestsagan segir frá annars staðar, og

ber þeim þó ekki alstaðar saman við prestsöguna. pannig segir

' Bisk. I, 565. bls.
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viðaukinn í 39. kap. (Bisk. I, 470. bls.) nokkuð öðruvísi frá

biskupskosningunni á Völlura Ægidiusraessu 1201, enn prest-

sagan segir síðar.^ Viðaukinn segir, að Kolbeinn hafi ráðið

Daestu um biskupskosninguna og að flestir hafi vikið tilhansúr-
skurðar,^ enn prestsagan lætur Kolbein sjálfan segja svo frá, að
líann hafi látið sjer standa á sama, hvor þeirra tveggja, sem
í kjöri vóru, yrði kosinn, enn að HJálmr Ásbjarnarson og Hafr

Bi'andsson hafi þá sagt afdráttarlaust, að þeir vildu heldur kjósa

Guðmund enn Magnús Gizurarson.^ I viðaukanum í 44. kap.

hefur sá, sem jók þessu inn í söguna, slept lítiUi grein, sem
stendur

í íslendinga sögu og segir, að biskupsefni hafi sent sína

^enn austur til Svínafells, jafnframt því, er Kolbeinn sendi, og

það auðskilið, livernig á þessu stendur; í prestsögunni er síðar

sagt frá orðsendingu biskupsefnis/ og því hefur sá, sem skaut

þessu inn, álitið það óþarft, að segja frá því í viðaukanum. Enn
^f þessu leiðir, að nokkur mótsögn verður milli viðaukans og

prestsögunnar, því að eftir viðaukanum er það Kolbeinn, sera

i'æður þau Sigurð Ormsson og f>óríði til staðarforráöa með bisk-

^psefni, eun eftir prestsögunni er það Guðmundr sjálfur.^ Af
þessum ástæðum er Ijóst, að allir þessir viðaukar eru ekki upp-

haflegir í prestsögunni, enda stingur orðfæri þeirra i stúf við

'^ana, eins og Guðbrandur Vigfússon hefur tekið fram. ^á vantar
líka alla í Dmiðsöguna* (657, 4"^)® og 1 prestsöguna eins og hún

í Sturlungu, og er miðsagan og prestsaga Sturlungu að því

' Bisk. I, 474. bls.

^ íslendinga saga er hjer nokkuð fáorðari enn viðaukinn, ennaðefn-

mu alveg samhljóða honum.
^ PrásÖgnin er hjer vafalaust nákvæmari og rjettari í Guðmundar-

sögu enn 1 íslendinga sögu, enn þó hafa þeir Hafr og Hjálmr varla

haldið öðru fram á íundinum, enn því, sem þeir vissu, að Kolbeini

var geðfelt, svo að alt kemur í sama stað niður.

' Bisk. I, 478. bls.

^ íslendinga saga hefur hjer bersýnilega rjett að mæla, enda er liún ekki

i neinni mótsögn við prestsögu Lambkárs, ef viðaukinn er feldur

úr prestsögunni.

^ þetta er að vísu ekki mikið að marka, því að líklegt er, að >miö-

sagan« hafi haft viðauka þessa fyrir sjer í frumriti því, er bæði

hún og Resenshók er runnin frá, enn slept þeim, af því að höf-

undur hennar áleit viöaukana efninu óviðkomandi. þetta mun verða

Ijóst, þegar vjer tökum fyrir að bera saman biskupssöguna og

Sturlungu, því að þar hefur ^miðsagan-í farið alveg eins aö.

15*
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leyti nær frunariti Lambkárs Gnn sagan í Resensbók, sem hlýtur

að vera yngri enn íslendinga saga Sturlu.^

Prestsaga Guðmundar í Sturlungu sleppir mörgum köflum,

sem finnast bæði í Resensbókar sögunni og í »miðsögunni«, eink-

um jarteinasögum.^ Hjer er frásögnin vafalaust eigi eius upp-

hafleg í Sturlungu eins og í hinum sjerstöku Guðmundar sögum.

J>ó sleppir Sturlunga einum kafla, sem jeg hygg, að ekki hafi

heldur staðið í frumriti Lambkárs, enn það er frásögnin um utan-

ferð þeirra Guðmundar biskupsefnis og Hrafns, að svo fmiklu

leyfci sem hún er samhljóða Hrafnssögu. I Sturlungu er frá-

sögnin um utanferðina sjálfstæð og óháð Hrafnssögu frá upphafi

til enda, enn 1 Resensbók og »miðsögunni«, er hún sjálfstæð

framan af, alt þangað til að sagt er frá heiti því, er þeir félagar

gerðu nálægt írlandi, enn síðan fylgja þessi handrit Hrafnssögu

orðrjett, unz skipið kemur til Noregs, þó svo, að Resensbók

styttir og breytir kaflanum um dvöl þeirra Guðmundar í Suður-

eyjum, og segir að eins frá því, að Guðmundr hafi verið í boði

Ólafs Suðureyja konungs, enn getur ekki um, að þetta boð var

gildra konungs til þess að geta haft höfðingja fararinnar sem

gisla fyrir því, að landaurarnir, sem hann gerði kröfu til, yrðu

greiddir.^ fað er auðsjeð, að Resensbók breytir þessu þannig

af ásettu ráði til þess að frægja Guðmund og sýna, hvern sóma

hann fjekk af útlendum höfðingjum, enda fylgir handritið Hrafns-

sögu bæði á undan og á eftir. »Miðsagan« fylgir hjer nákvæm-

lega Hrafussögu í öllum þessum kafla. Auðsjáanlega liggur hjer

til grundvallar fyrir Resensbók og »miösöguuni« sameiginlegt

frumrit, sem hefur tekið kafla þennan upp eftir Hrafnssögu, og

er þetta eitt nóg til að sýna, að Resensbók er ekki frumrit

fyrir »miðsöguuni« eins og Guðbraudur Vigfússon hyggur,^ heldur

hlýtur hjer að vera miUiliður milli Resensbókar og prestsögu

Lambkárs, sem »miðsagan« sömuleiðis hefur haft fyrir sjer, og

heí'ur innibaldið það, sem »miösagan« og Resensbók hafa sam-

^ Sbr. Sturl. Prolegomena, C. bls.

^ T. d, jarteinum þeim, sem sagt er frá í Bisk. I, 437,— 440., 444.

-448., 451.-454., 456.-457., 459.-462. og 465. bls.

^ I riti minu >Runerne i den oldislandske literatur« hef jeg ekki

munað efLir þessum start í HrafussÖgu, þar sem jeg tala um land-

auragjaldið í Orkneyjum (á 137. bls.), enn þessi gleymska hefur

þó engin áhrif á röksemdaleiðsluna í hinu umrædda riti.

* bisk. I, LXII. bls.
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eiginlegt og líklega að auki alt það, sem »miðsagan« greinir

framar enn Resensbók. Aftur á móti er prestsagan í Sturlungu

hjer án efa samhljóða frumriti Lambkárs; hún þekkir auðsjáan-

^ega als ekki Hrafnssögu eða kaflann, sem Resensbók og »mið-

sagan« hafa þaðan, því að hún segir alt öðruvísi enn hann frá

förðasögu skipverja. Ösamkvæmnin byrjar þegar í þeim hluta

ff^rðasögunnar, sem Sturlunga hefur sameiginlegan við Resens-
bók og »miðsöguna« og í öllu er sjálfstæður og óháður Hrafns-

sögu. J>ar sleppir Resensbók og »miðsagan« því, sem stendur í

^turlungu, að þeir biskupsefni hafi frjett andlát Sverris konungs

1 Suðureyjum. pessu er auðsjáanlega slept af ásettu ráði í sam-
kvæmni við Hrafns sögu, því að hún segir, að þeir fjelagar hafl

^jett dauða Sverris á Eiði í Noregi og tilfærir fyrir því ágæta

heiffiild, vísu Gríms Hjaltasonar, sem sjálfur var í förinni, og þá
frásögn tekur líka »miðsagan« og Resensbók litlu síðar orðrjetta

^PP úr Hrafns sögu. Upp frá því er þeir skipverjar festa heitið,

sem Hrafns saga segir ekki frá, ber Resensbók og »miðsögunni«

í öllu saman við Hrafns sögu, enn hún er aftur í öUum atrið-

^tn ósamhljóða Sturlungu. Sturlunga fer íljótt yfir söguna,

segir, að þeir fjelagar hafi fengið þegar byr til Noregs eftir heitið

hafi biskupsefni hitt konung í Björgyn og farið þaðan norður

Niðaróss til biskupsvígslu. Enn Hrafns saga, Resensbók og

*miðsagan« segja nákvæmlega frá hrakningum skipverja við

Skotland og Suðureyjar, og að þeir hafi tekið land á Eiði í Nor-

^gi og haldið þaðan norður til Niðaróss. Frásögnin er hjer eigi

^ð eiup greinilegri heldurjOg eflaust rjettari í Hrafns sögu, því að

hún ber fyrir sig sögn Thóraasar fórarinssonar úr Selárdal, sem

sjálfur var í förinni, og saunar mál sitt með vísum Gríms Hjalta-

sonar og Eyjólfs Forna, sem einnig vóru á skipinu. pannig er

t»að efiaust rjett í Hrafns s. að þeir fjelagar hafi fyrst tekið land

á Eiði og farið þaðan til Niðaróss, enn þaðan hefur biskupsefni

víst brátt farið suður til Björgynjar á konungs fund, og hefur

^turl. að því leyti rjett að mæla.^ í*að er auðsjeð, að Resens-

bók og »miðsagan« reyna að sameina frásögnina i Sturl. við frá-

segnina i Hrafns sögu, enn ferst það klaufalega; þannig segir

Nr, að skip verjar hafi tvisvar hrakizt að Suðureyjum, enn bæði

Stuf]. og Hrafns s. segja, að þeir hafi ekki komið þangað oftar

enn einu sinni, og kemur þetta að eius til af því, að Resensbók

' Sbr. Fms. IX. 3. bls.
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og '>miðsagan« taka sinn kaflann eftir hvorri sögunni. Ósam-

kvænini sú miUi Sturlungu annars vegar og Kesensbókar og

»miðsögunnar« hins vegar, sem jeg hef bent á, sýnir það, að

prestsaga Sturlungu er hjer ekki ágrip af sama frurariti, sem

hinar sögurnar eru komnar frá, heldur á hún kyn sitt að rekja

til sjálfstæðrar og eldri sögu, sem ekki hefur þekt Hrafns sögu,

og getúr það ekki verið önnur saga enn Lambkárs.^

Einn er sá kafli, sem prestsaga Sturlungu hefur, enn slept

er í Resensbók og 657, 4^, enn það er greinin um J>orlák biskup

hinn helga í 15. k.^ pem grein á varla heima í prestsögunni

frá upphafi, heldur er hún vafalaust tekin úr einhverri |>orlák3

sögu, þö að engin af þeim Jiorláks sögum, sem vjer nú þekkj-

um, hafi neitt alveg samsvarandi, eða verulega líkt.^ Líklega

hefur sá raaður, sem tók prestsögu Guðmundar inn í Sturl-

ungu safnið, aukið þessari grein inn í hana. I formálanum, sem

í handritunum steudur á undan Guðmundar sögu, telur höf-

undur hans þær sögur, sem hann nú er komian að og verða

hver annari saratíöa. Allar þær sögur, sem hann nefnir, eru

teknar upp í Starlungu safnið, nema þorláks saga hins helga,

og getur verið, að höf. forraálans tilgroini hana einmitt vegna

hinnar umræddu greinar úr |>or]ák3 sögu, sem skotið er inn í

prestsöguna.

Enn hver er það, sem hefur tekið prestsögu Guðmundar
inn í Sturlungu safnið? Er það Sturla pórðarson? Prestsagau

' Sturl.i I, 220.—222. bls. ^ 1, 124.-125. bls. Bisk. I, 481.-486, bls. og

562.-565. bls. Nokkuð Öðruvísi lítur Guðbrandur Vigfússon á

þetta mál í formálanum fyrir Bisk. I, LXI, hls. Hann heldur að

hinn umræddi feröasögukafli sje upphaflegur í prestsögunni, og

aö Hrafns saga hafi tekið hann þaðan, enn þá er óskiljanlegt,

hvernig stendur á missögnunum í prestsögu Sturlungu. Jeg er

samdóma Guðbrandi Vigfússyni um það, að höfundur hinnar upp-

haflegu prestsögu (Lambkárr) hafi ekki þekt Hrafns sögu, enn ræð

það af alt öörum ástæðum enn hann. Hins vegar hygg jeg, að

höfundur Hrafns sögu hafi ekki heldur þekt prestsögu Lambkárs,

því að ef Slurlunga hefur hjer varðveitt prestsöguna í sinni upp-

haflegu mynd, hafa þessar tvær sögur ekki annaö sameiginlegt enu

það, sem leiöir af því, að þær segja báðar frá hinum sömu við-

burðum, hvor með sínum oröum og hvor á sinn hátt.

2 Sturl,' I. 183. bls. »1, 108. bls.

^ Eitthvað keimlíkt er þó í þorláks sögu hinni elztu. Bisk I, 110.

bls. (sbr. 295. bls.).
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sjálf, eins og hún er í Sturlungu, gefur oss bending um, að svo

i^uni ekki vera. í henni er sagt frá því, að Páll 5>órðarson

Vatnsfirðingur og Sveinn Sturluson hafi farið báðir saman að

Welgafelli tii þess að nema burtu mæðgurnar Hallgerði Run-
ólfsdóttur og Valgerði.^ Þetta er ekki rjett, því að Sveinn

Sturhison rændi Valgerði síðar enn Páll rændi Hallgerði móður
^ennar, eins og sjá má af Sturlu sögu.^ Verið getur, að þessi

S^Gin sje ekki upphafleg í prestsögunni, því að hún er efni hennar

<^viðkomandi, eins og ýmsir viðaukar úr annálum, sem koma
fyrir hingað og þangað í sögunni. Enn í Sturlungii safninu
^iýtur hún að vera upphafleg, því að hún virðist standa í báð-

^öi handritaflokkunum. Og í því prestsögu handriti, sem safn-

^íidi Sturl. fór eftir, hlýtur hún að hafa staðið, þar sem hún or

bæði
í Eesensbók og >miðsögunni«. Nú er það óhugsandi,

^ð Sturla hafi tckið þessa röngu frásögn um föðurhröður sinn

ót^i*eytta inn í rit sitt, og getur prestsagan því eigi verið komin

í Sturlungu safnið af hans völdum,^

Af þessu leiðir aftur, að prestsagan hlýtur að hafa verið tekin

í safnið eftir daga Sturlu f>órðarsonar af þeim manni, sera

*^öfur safnað í eina heild því sagnakerfi, sem nú er kallað Sturl-

^uga saga. Á einum stað í sögunni er ætt rakin niður til

*Árna biskups hins síðara«,* og gæti það bent til þess, að safnið

^'seri frá biskupsárum hans (1304—1320) eða jafnvel yngra. Enn
þessi ættartala stendur að eins í öðru skinnhandritinu (Á. M. 122 A

H') og pappírsafskriftunum, enn ekki í hinu skinnhandritinu

(A. M. 122 B. foL), og hefur því líklega ekki staðið í hinu upp-

baflega Sturlungu safni, frumriti beggja skinnbókanna. Ættar-

' Sturl.' I, 116. bls. »1, 95. bls.

' Sturl.^ I, 95.-97. bls. ^ I, 74.-76. bls.

* Einnig er það athugavert, að Sturlu saga minnist ekki einu orði á

skærur þeirra Sveins Sturlusonar og Arnórs Kolbeinssonar, sem

risu af kvennamálum og prestsagan segir frá (Sturl.^ I, Í16. bls.

' I, 95. bls. = Bisk. I, 419. bls.). þetta sýnir að eins, að háðar

sögurnar eru hvor annari óháðar. í Sturlunguhandrilunum er

Arnórr sá, sem barðist við Svein, nefndur Tumason, enn það mun

^'jettara. sem Bisk.-hdr. hafa, að það hafi verið Arnórr Kolbeins-

son, því að Arnórr Tumason var ekki fæddur um það leyti, sem

sagt er að bardaginn hafi orðið (sbr. Sturl.^ I, 201. bls. 'I, 203.

bls. og leiðrjettingar Guðbr. Vigfússonar í ^ II, 478. bls.).

' Sturl.i I, 183. bls. ' I, 108. bls. neðanmáls.
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talan sannar þannig sama sem ekki neitt um aldur Sturlungu-

safnsíns.

6. þáttur.

Dm sðgQ Gnömnndar dýra.

Saga þessi er eflaust færð í letur alUöngum tíma eftir það,

að viðburðirnir gerðust, sem hún segir frá. J>etta viröist mega

ráða af ýmsum orðatiltækjum í sögunni sjálfri. |>annig segir

hún: oj^á var Kolbeinn Tumason höfðingi í Skagafirði«,^ o:

þegar sagan gerðist. þessi orð eru eflaust skrifuð eftir dauða

Kolbeins, enn hann fjell í Víðiness bardaga árið 1208. I upp-

hafi sögunnar segir fyrst frá Guðmundi Eyjólfssyni á Helgastöð-

um og því næst eru taldir helztu bændur í Keykjadal samtíða

Guðmundi með þessum inngangsorðum: »|>ar var þá gott bónda-

val í dalnum«.'^ Hjer er auðsjeð, að höfundurinn talar um tíma,

sem vóru löngu horfnir, þegar hann skrifaði þetta. í niðurlagi

sögunnar er sagt frá því, að Guðmundr dýri hafi ráðizt vestur

til f>ingeyra til munkh'fis og andazt þar. J>etta getur ekki'verið

skrifað fyr enn eftir andlát Guðmundar, enn hann dó árið 1212,

sem segir í íslenzkum annálum. |>að eru jafnvel nokkrar líkur

til, að sagan sje ekki skrifuð fyr enn landið komst undir kon-

ung. Sagan segir frá þingdeilum Eyjólfs Hallssonar við þá for-

varð Þorgeirsson og Önund forkelsson, Bjuggu hvorirtveggja

fyrst mál sín til Vöðlaþings, enn þar urðu eugar saksóknir fyrir

ofstopa málsaðíla og railligöngu Guðmundar d^'ra. »En þeir er

saksókn höfðu, nefndu at því vátta, sem Vóg stööu at þvi, at taka

svá búin mál upp á alþingi, er þar mátti eigi sækja at lögum«^.

J>etta virðist helzt benda til þess, að sagan sje skrifuð eftir það,

að landsmenn gengu á hönd Noregskonungi og hin gömlu vor-

þing lögðust niður, Enn hjer er tvent athugavert, fyrst það, að

orðin, psem lög stóðu at því«, vantar í skinnhandritið AM.
122 A. fol. og gæti þeim því síðar verið bætt við, og í öðru lagi

það, að Vöðlaþing var lagt niður, að minsta kosti um stund, á

dögum Guðmundar dýra,^ og koma hin umræddu orð þá ekki í

' Sturl.i I, 131. bls. 127, bls.

2 Sturl.^ I, 130. bls. » I, 126. bls.

3 Sturl.' I, 134. bls. ^I, 130. bls.

* Saga Guðm. dyra 6. k. (Sturl.^ 1, 140. bls. I, 136. bls.). par segir,
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bága viö það, að höf. hafi getað skrifað þau á þjóðveldistíman-
um, ef ekkerfc reglulegt vorþing hefur verið háð á hans dögura í

Kyjafirði. pessi staður hefði þannig litla þj'ðing, ef hann væri

emn sjer. Enn hann er ekki þýðingarlaus, ef hann er skoðaður

^ sambandi við annan stað, sem jeg nú skal leyfa mér að

benda á.

Sagan heldur áfram að segja frá deilum þeirra Eyjólfs og

Þorvarðs og Önundar. Málin fara til alþingis og verða þeir

að Guðmundr dýri haíi •tekit af Vöðlaþing; skyldi þat eigi sókn-

arþing heifa; þótti hónum þar verða stórdeildirj svá sem á alþingi<.

þetta er þó víst eigi svo að skilja, að Guðmundr einn hafi ráðið

því á löglegan hátt, að þingið var lagt niður, því að lil þess hafði

hann ekkert lagavald, heldur er þetta eitt af hinum mörgu dæm-
um, seni sýna sjálfræði höföingjanua og óhlýðni þeirra við lögin á

hinum síðustu og verslu tímum þjóðveldisins. í hinum fornu lög-

bókum vorum er hvergi gert ráð fyrir því, að leggja megi niður

vorþing með öliu, án þess að sett sje neitt í staðinn. Annað mál

er það, að tvö þing mátti færa saman, og þurfti þó til þess sam-

þykki allra þeirra goða, sem í þeim þingum vóru, og leyfi lögrjett-

unnar. (Grágás, Konungsbók, útg, V. Finsens I, 108. bls.). Af orð-

nm sögunnar virðist annars mega ráða, að þingiö hafi eigi lagzt

niður með Öllu. það var að eins sóknarþingið, sem var af tekið,

enn skuldaþing virðist hafa verið haldið þar eftir sem áður, enda

vóru mikil vandkvæði á. aö afnema það, því að við það vóru bundin

mörg viðskifti manna á milli (sbr. Grágás, Skálholtsbók o. s. frv.

útg. V. Finsens, Khöfn 1883. 675.-676. bls.). Ef vel er að gætt

gefur sagan bendingar um, hvernig á því stóð, að sóknarþingið var

lagt niður. Guðmundr áíti í vök að verjast heima fyrir í Eyja-

firði, því að báðir samþingisgoðar hans, þorvarðr þorgeirsson og

Onundr þorkelsson höfðu þá gert samband með sjer, þvi að þeim

stóð geigur af ríki Guömundar. (Sbr. : iNú þótti höfðingjum ær-

inn uppgangr Guðmundar*, Sturl' I, 140. bls. ' í, 136. bls.). þessir

tveir goðar áttu að nefna tvo þriðjunga af dómendunum á vol'-

þinginu, og var þá fyrirsjáanlegt, að GuÖmundr mundi verða ofur-

liði borinn í öUum saksóknum, og jafnvel í orustu, ef tíl þess

kæmi, að þeir þorvarðr settust báðir að honum. Aftur á móti

í^afði hann nýlega eignazt Fljótamanna goðorð í Hegranessþingi, og

befur Guðmundi eflaust þótt f}'silegra og hættumiuna, að sækja

yorþing þangaö, því að í Skagafjörð vóru allar göiur greiðar úr

Oxnadal, og þar var til vinar að hverfa fyrir Guömund, því að

þeir vóru aldavinir hann og Kolbeinn Tumason, sem þá var mestur

böföingi í Skagafirði. þar sem sagan segir, að Guðmúndr hafi

»lekit af Vöðlaþing*, þá er þaö líklega svo að skilja, að hann hafi
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|>orvarðr og Önuudr sekir. »En féránsdóraar vóru nefndir<í,

segir sagan, »annarr á Möðruvöllum, en annarr á Laugalandi«,

heiffiilura binna seku. Eyjólfr fer til fjeránsdörasins með flokk

sinn, enn þeir þorvarðr vóru eigi uppnæmir fyrir, heldur fara

þeir heiman að á móti Eyjólfi með fjölraenni. Enn þá gengur

Guðmundr dýri á milli með tvö hundruð manna og stillir svo

til, að hvorki varð neinn bardagi nje fjeránsdómar. »0k fóru

menn við þat brott, þá er á dag vur liðit, því at þat var mælt

i lögura, at féránsdómsgögn sh/ldl fram komiu, er sól vceri í

suðri«. Iljer er á þrem stööura þátíð (wr, shjldi^ vœri), og sýnir

bún, að þetta er skrifað eftir það, að bin fornu laga ákvæði

um fjeránsdóminn gengu úr gildi, enn það var, þegar Járnsíða

var lögleidd, á árunum 1271— 1273. I>að er engin ástæða til

að a^tla, að þessum orðum sje síðar viðbætt, því að þau standa

í nánu sarabandi við frásöofnina og: eru í öllum bandritum, Hitt

væri í sjáltu sjer ekki óbugsandi, að einhver afskrifari, sem lifði

hætt að sækja til þess þings, enn farið til Hegranessþings. Reyndar

var hann skyldur til þess að lögum að koma á bæði þingin eða

senda annan mann i sinn stað með goðorð sitt, því að það varð-

aði útlegð eða fjörbaugsgarð og goðorðsmissi, ef goðar komu eigi

til öndverðs vorþings (Grágás, Konungsbók, útg. V. Finsens, I. 97.

bls.). Enn hann hefur sjeð, að þeir Önundr gátu ekki skipað neina

löglega dóma, þegar hanu vaniaði, og gátu því hvorki sótt Guð-

mund þar fyrir fjarvislina nje haft nein önnur mál fram að lög-

um, og hins vegar hefur hann treyst því. að hann mundi geta

borið hönd fyrir höfuð sjer á alþingi með tilstyrk mága sinna, því

'

að hann var nátengdur Haukdælum — Gizurr Hallsson átti systur

hans Álfeiði — verið geiur og, að Guðmundr haíi haft það sem

átyUu, að þeir þorvarör og Önundr höfðu orðið sekir á alþingi, enn

því fylgdi goðorðsmissir, og að hann haíi kallað þá óhæfa til þess

að gera nokkur lögskil á vorþingi. 5annig hefur Guðmundr lík-

lega komið því til leiðar með fjarveru sinni, að sóknarþing varð

ekki haldið að lögum. Enn fyrir þetla hefur hann víst líka mist

margan þingmann í Eyjafirði, þegar hann kom ekki á vorþing til

þess að halda uppi svörum fyrir skjólstæðinga sína. Með þessu

móti verða auðskilin háösyröi^'þau. sem sagan hefur eftir Lang-

hlíðingum um Guömund, að hann sæti á friðstóli uppi i Öxnadal,

og að þeir mundu -hlaða vegg í dalinn fyrir ofan ok neðan ok

tyrfa yíir síðan ok kasa þar metorð Guðmundar*. Tilefnið til þess-

ara orða, eins og sagan segir frá þvi, er næsta litílfjörlegt, og ósenni-

legt, að hin umræddu fryjunarorð hafi eingöngu verið sprottin

af því.
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eftir þjóðveldistímann, heföi hjer sett þátíð fyrir nútíð á þrem

8tððum {var, shjldi, væri fyrir er, slcijli, sé). Afskrifurunum,

þessum olbogabörnum málfræðinganna, hefur verið kent um svo

^argar syndir með rjettu og röngu, að það getur verið, að ein-

iiver af þeim baíi einnig þessa yfirsjón á sinni samvizku, þó að

*^kki sje það líklegt, að afskrifari hati verið svo samkvæmur sjálf-

sjer, aö breyta á 3 stöðum. Enn þó aö vjer nú gerum þessa

=*leiðrjetting« í texta sögunnar, þá er samt fleira enn eitt í orð-

hennar, sem sýnir, að sá, sem skrifaði þetty, hefur ekki verið

kunnugur hinum fornu lögum. Eftir þeim átti goði að nefna

fjeránsdóm á heimili hins seka manns í örskotshelgi við túnprarð

þanu sama dag, sem dóraurinn var haldinn, og skyldi dómur

nefndur fyrir miðjan dag, og áttu því allir hlutaðeigendur að

^'era komnir á staðinn fyrir hádegi, bæði goðinn, þeir menn sem

^efna skyldi í dóm, kviðmenn og vottar, og þeir sem kröfu

höfðu
í dóminn, þar á meðal sjálfur sakaraðili.^ Enn hjer virð-

ist höfundur sögunnar hugsa sjer, að fjeránsdómarnir hafi verið

^efndir, áður enn hlutaðeigendur fóru að heimau til þess að

talda dóminn, (af hverjum og hvar?), og hann segir mcð berum^

^rðum, að fjeránsdómsgögn skyldi fram komin eða fram færð í

ílóminn fyrir miðjan dag. fetta hlýtur uö vera rangt, því að

goðinn var ekki skyldur til að koma og nefna dóminn fyr enn

í^jett fyrir raiðjan dag, og er þá óhugsandi, að menn hafi verið

búnir fyrir hádegið á einni svipstundu að færa fram öll gögn,

sem oft vóru flókin og margbreytt, eins og sjá má á lagagrein-

^öum um fjeránsdórainn í Grágás.^ í>ó að það sje hvergi tekið

fram, virðist mega ganga að því vísu, að sömu reglur hafi giit

fjeránsdóm eins og um skuldadóra, — því að-hann er í raun-

iuni eins konar skuldadómur, — og um fleiri hjeraðsdóma, að í

* Grágás, Konungsbók, útg, V. Finsens, 1, 84.

^ Ef til viU er þessi villa hjá höfuiidi sögunnar sprottin af misskiln-

ing: Konungsbók Grágásar kemst á einum stað (útg, I. 116. bls.)

þannig að orði: Enn menn skolo svá koma til dómsins (d: fje-

ránsdóms), at uefndr sé fyrir miðjan dag ok skal svá gögn öll ok

svá þeir menn allir, er þar eigo fé at heimta. o. s. frv. Verið

getur að einhver staður h'kur þessum í fornri lögbnk hafi vakað

fyrir höfundinum. enn sambandið sýnir, að ^gögn* hjer táknar

kviðmenn og votia, in concreto, enn ekki framburð þeirra, og svo

þýðir V. Finsen orðið í þýðingu sinui (Grágás, Khöfn 1852—1870,

III. 115. bls.).
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honum hafi allar aakir átt að vera framkomnar, áður sól væri af

lofti þann sama dag, sem dómurinn var nefndur um hádegið,

enn dómendur hafi átt að lúka dómi sínum fyrir hádegi næsta

dag.i

Hin umræddu orð bera það þannig með sjer, að þan eru

skrifuð af manni, sem ekki hafði Ijo'sa hugmynd um rjettarfar

þjóðveldisins, og þar sem jeg nú hef leitt rök að því, að þau

rauni vera upphafleg í sögunni og ekki síðar í aukið, verður að

skoða þau sem vott um, að höfundurinn hafi lifað og skrifað

eftir það, að landið komst undir konung, og líklega ekki fyr enn

nokkru eftir, að Járnsíða var lögleidd (1271—1273).

J>að er mikið mein, að sagan hvergí nefnir neinn heim-

ildarmann fyrir neinu, sem hún skýrir frá. Ef hún gerði

það, væri ef til vill hægra að ráða í, hver höfundurinn hefði

verið. Á einum stað virðist þó mega sjá það óbeinlínis á orð-

um sögunnar, frá hverjum höf. hefur haft söguna um þann við-

burð, sem þar er um að ræða. |>að er, þar sem segir frá elt-

ingum þeirra forgríms alikarls og Onundarsona við Arnþrúðar-

sonu og |>órðarsonu, og aftöku pórðarsona og J>orsteins og Snorra

Árnþrúðarsona. Hákon J>órðar3on og Hildibrandr bróðir hans,

þeir Arnþrúðarsynir, |>orsteinn og Snorri, og |>orsteinn Urða-

steinn eru á skipi við Hjaltaeyri. pá. berst þeim njósn um það,

að porgrímr alikarl og Önundarsynir hafi rænt í Arnarnesi, þar

sem Hákon átti bú. Urðu þeir þá hræddir um sig og leita

undan út til Svarfaðardals^ ganga þar af skipi og fara upp til

Sökku. J>ar bjó Arnþrúðr, móðir forsteins og Snorra, með son'-

um sínum Brandi og Klængi, og slást þeir í för með bræðrum

sínum. Upp frá þessu segir sagan svo smásmuglega frá öUu,

sem við bar í för þeirra, að hún hlýtur að vera frá sjónarvotti

komin: sFóru síðan upp eptir dal um nóttina ok ætluðu til

fundar við Kolbein,^ því at þeim þótti þat auðvellra en finna

Guðmund, er haun var norðr á Melrakkasléttu. Fara nú, þar

* Sjá um skuldadóm Grágás, Konungsbók, II. 149. og 151., um
afrjettardóm s. st. 11, 116, bls.

;
hreppadómi skyldi lokið fyrir sól-

setur, að minsta kosti þegar skipamenn vóru sóttir, sjá s. st. II,

176. bls. og Staðarhólsbók, útg. V. Finsens, 254. bls.

' Merkilegt er, að sagan segir ekki frá þessari fyrirætlun þeirra fje-

laga, fyr enn þeir Brandr og Klængr eru komnir í feröina, og hafa

þeir þó eflaust gert þetta ráð fyr, líklega við Hjaltaeyri. þetta er

eitt af því, sem bendir til, að Brandr sje sögumaðurinn.
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til er þeir koraa, þar er heitir Litla-Skarð, í ofanverðum dal;

þar hnekkja þeir för sinni, ok snúa þá ofau eptir dal ok höfðu

dagverð at Urðum; þar bjó þá Grímr (eða Ormr) prestr Forna-
son; ok þaðan til Sökku; var Klængr þar eftir. Fóru nú til skips

sins sex saman ok röru austr um Hrísey, þar er kallaðr er Laug-
arkambr, ok lögðusk þar til svefns á skipinu. En er Brandr vahn-

þá vöru þeír svá hámœUir, at hómmi þóUi sér meirr annars
Ji'Ugar viö verða. peir töluðti tmi þat, at J>órði mundi eigi fritt

Laufási, ok þeir mundu fara þangat, ok hafa hann norðr með
ser. Lenda nú skipi sínu í poU þann, er þar gengr norðan at

Wni. Gengu til húss ok höfðu þar náttverð. Síöan var búit um
Þá. í stofuok lögðuskniðr til svefns ok var hón lukt innan síðan.

En f)órðr bóndi var eigi heima*.^ Orð þau, sem jeg hef auð-

kent með breyttu letri, sýna, að enginn annar enn Brandr er

heimildarmaður fyrir þessari frásögn. Enguni öðrum enn hon-

gat komið tii hugar, að segja frá þessu á þennan hátt. Hið

sama lýsir sjer glögt í framhaldi sögunnar. Litlu eftir-það, að

þeir Qelagar eru sofnaðir í Laufási, koma þeir J>orgrímr alikarl

og Önundarsynir þangað við 12. mann. peir gengu fyrst til

skála, enn fundu þar engan, sem þeim l)ótti slægur í. *l>á

vildu þeir í stofu ok var hón lukt. í>á fóru þeir á skjána

rufu af stofunni. pá vaknaði Brandr viö óhyrrhih oh

^^ijóp hann upp oh spuröi, hverir þar væri. »Eðr hvat vili

þér«. J>orgrímr heyrði mál hans ok kallaði á förunauta sína ok

^^lti: »Hér eru þeir inni fjáudruir, Aruþrúðarsynirc Siðan

köstuðu þeir grjóti inn 1 skjávirjdaugun ok varö þeim at því ekki

^ein, er inni vóru. Nú spurði Hákon, hve mart þeir hefði

nianna. f>orgrímr svarar: ^Vart hundrað«. Hákon beiddi þeim

þá útgöngu, ok var þeim eigi leyfð<. !>á ijet forgrímr bera eld

^-ð stofudyrum og gáfust þeir þá upp, sem inni vóru, og vóru

dregnir út um skjágluggana í festi; vóru þeir aliir haldnir, þegar

Þeir komu út, nema Hákon. Erpr prestr lauk upp kirkju »ok

^ét opna standa. f>eir Arnþrúðarsynir þrír höfðu prestsfund.

Þá þóttish Brandr vita, at hann var laust haldinn ok vazk við

varð lauss, ok komst í kirkju, en þeir hljópu eptir hónum
s-llt at kirkjunni«. J>etta varð Brandi til lífs, enn bræður hans,

Þorsteinn og Snorri, vóru drepnir. Öll þcssi saga er sögð frá

sjónarmiði Brands, svo að enginn aunar enn hann getur verið

' Sturl' I, 166.— 167. bls. ^ I, 159.— 160. bls.
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söguroaðurinn. Á það bendir líka frásögnin um líflát bræðra

hans, hversu þeir bjuggust við dauða sínum með spartversku

hugrekki: ^þógu sér ok kembðu ok bjuggusk sem til fagnaðar

væri at fara«, og hvernig Snorri biður um, að þeir taki sig fyr

af lífi enn J>orstein o. s. frv. Sagan um þetta er eins og nokk-

urs konar bautasteinn, sem reisir »niðr at nið« eða bróðir eftir

bróður.i

Brandr þessi Arnþrúðarson var náskyldur Guðmundi dj'ra.^

Sú frændsemi verður þó eigi rakin með fullri vissu. Árnþriiðr

móðir þeirra bræðra var Fornadóttir,^ og mætti þess til geta, að

faðir hennar hafi verið Forni Sökkólfsson, »sem Fornungar eru

við kenndir<s enn móðir Vigdís, systir Guðmundar dvra.* Ef vel

' SimV L 167.- 169. bls. ^ I, 160.-161. bls.

' SturL^ I, 185. bls. ' I, 172. bls.

^ SturL' I, 182, bls. ^ i, 107. bls. Bisk. I, 437. bls.

* SturL^ I, 133. bls. =" I, 129. bls. þar segiv, að Guðmuudr dýri hafi

verið þorvaldsson, bróðir Ásgríms, föður þorvarðs hins auðga, og

Álfeiöar, er átti Gizurr Hallsson, og Vigdísar, er átti Forni Sökk-

ólfsson, er Fornungar eru við kendir. þetta kemur ekki heim við

SturL^ I, 205. bls. 1, 206. bls. (í íslendinga sögu); þar segir, að

Álfeiðr kona Gizurar Hallssonar, enn systir Guðmundar, haíi verið

•dóttir þorvarðs hins auðgaGuðmundarsonar«. Hjer á eflaustaðstanda

porvalds fyrir porvarös á hinum síðari stað. Faðir þeirra Guð-

mundar og Álfeiðar hefur eflaust heitið þorvaldr heldur enn þor-

varðr, því að bæði áttu þau son, sem þorvaldr hjet, og er þor-

valdr Gizurarson og Álfeiðar, faðir Gizurar jarls, alkunnur, enn

um þorvald Guðmundarson er getið í Sturl.' I, 227. bls, 213.

bls. Faðir Guðmundar er og nefndur þorvaldr í Sturlu sögu

(SturL> I, 100. bls. I, 80. bls.). í ísl. annálum getur um lát þor-

valds hins auðga við árið 1161, og að hann hafi verið rændur,

við árið 1143, og er það vafalaust faðir Guðmundar dýra. þetta

kemur vel heim við tímatal, og er svo að sjá, sem ættbálkur Guö-

mundar sje með Öllu rjett rakinn í sögu hans í Sturl.^ I, 133. bls. ' 1»

129. bls. Enn Jón Sigurösson hefur misskilið þennan stað, og

hefur hin eldri útgáfa Sturlungu að nokkru leyti geíið honum til-

efni til þess, því að greinarmerki eru þar ónákvæm. á þessum stað

(Dipl. IsL I, 486. bls.). Guöbrandur Vigfússon heldur að íslend-

inga saga Sturlu (Sturl. ' I, 205, bls. ' I, 206. bls.) hafi rjett að mæla og

að Álfeiðr hafi veriö dóttir þorvarðs auðga og vill leiðrjetta Guð-

mundar sögu dýra (SturL' I, 138. bls. 129. bls.) samkvæmt því

(sjá leiðrjettingar hans SturL^ 11,478. bls.). Ennhann gætir þess eigi,

að með þessari leiðrjeítingu verður faðir ÁlfeiÖar Ásgrímsson eftir
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er að gáð, eru þó nokkur vandhæfi á þessari tiJgátu, því að vjer

vitum, að Arnþrúðr var líka náskyld niðjum |>orgeirs frá Hvassa-
felli, Guðmundi Arasyni og Ögmundi sneis porvarðssyni, og

segir sagan, að þeir Arnþrúöarsynir, Brandr og Klængr, hafi

GuÖmundar s., enn Guðmundarson eftir íslendinga s., og að það

varla getur komið heim við tímatal, að þorvaldr Gizurarson hafi

verið þriðji maður frá Ásgrími bróður Guðmundar. Að þau Guð-

mundr d^'ri og Álfeiðr haíi verið systkin, sjest og á því. að sonar-

synir þeirra beggja, Helgi leistr og Gizurr þorvaldsson eru taldir

Þrímenningar í Sturl.' III, 184. bls. MI, 160. bls. þetta hefur Jón

þorkelsson bent á í Gizurar sögu 4. bls. í annálum er einnig

getið um andlát þorvarðs Ásgrímssouar við áriö 1186. og við sama
ár segir, að þeir hafi verið sviknir, Teitr prestur Hauksson og

>þorvarðr auðgi*. Upphaf Guðmundar s. dýra fræðir oss lítið eitt

nieira um þessa menn, þar getur um utanferð þeirra beggja og

andlát, og sjest. að Teitr bjó aö Keldum og í Gunnarsholti. og átti

Vilborgu, dóttur Gizurar Hallssonar, og að þorvarðr auðgi og þor-

varör Ásgrímsson er sami maðurinn, bróðurson Guömundar dyra,

og hafa þau Vilborg, kona Teits, og hann þá veriö systkinabörn.

Hafa þeir mágar eflaust fundizt utanlands. — þorvarör fór utan

vetri fyr enn Teitr, og er líklegt, að þeir hafi veriö sviknir til fjár

í kaupferð (Sturh' I, 131. bls, ^ i, 127. bls,). þorvarör átti goð-

orð, sem hann hafði erft eftir Ásgrím föður sinn hinn auðga, sem

dó 1178 (ísl. annálar), enn nú bar það goðorð undir Guðmund
djra (Sturl.' I, 133.-134. bls. = I, 129. bls.). Guðmundr hefur þá

eflaust verið miklu yngri enn Ásgrímr bróðir hans, enda lifði hann

rúmum 30 árum lengur. Föðurætt þeirra verður nú ekki rakin

nieð neinni vissu, því að langfeðgatal þeirra til Guömundar ríka,

sem prentaö er i Bisk. II, 415, er óáreiðanlegt, og tekið eftir

i-^ngu handriti, og að sumu leyti bersynilega rangt; þannig er Guð-

muudar, afa Guðmundar dýra, ekki getið (liöurinn feldur úr?), og

Eyjólfr halti er nefndur >HjaIti*. í annari ættartölubók er ættin

rakin á annan hátt til Guömundar ríka; þar er sagt, að móöir þor-

valds, fööur Guðmundar dýra, hafi heitið >þuriör« Guðmundar-
dóttir Eyjólfssonar hins halta (Bisk. H, 419. bls.), enu verið getur,

hjer sje blandað málum, því að vjer vitum af Sturlu sögu, að

móðir Guðmundar dýra hjet einnig þórríör og var Guðmundar-
dóttir (Sturl.' I, 100. bls. ^ I, 80. bls.), enn sá Guömundr var þor-

geirsson (lögmaör 1123—1134). Enn þó ætíartölur þessar sjeu eigi

merkar, þá er þaö í sjálfu sjer eigi ósennilegt, að Guðmundr dýri

hafi verið kominn af Guðmundi ríka á einhvern hátt. Enn Möðru-
vellir í Eyjafirði hafa þó einhvern veginn gengið undan ættinni,

þvf að á dögum Guðmundar dýra býr þar Einarr Hallsson. Var
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verið jafnskyldir Guðmuadi dýra og Ögmundi sneis.^ Ef tilgátan

er rjett, roá hugsa sjer tvent. Annaðhvort hefur Forni Sökkólfs-

son faðir Arnþrúðar verið hálfbróðir Ögmundar þannig, að Helga

móðir Ögmundar (Sturl.i I, 108. bls. - L, 88. bls.) hefur líka

veríð nióðír Forna, enn þá væri Arnþrúðr varla skyld Guðmundi

Arasyni nema mein hafi verið á sambúð þeirra Helgu og |>or-

varðs, föður Ögmundar; eðft Vigdis móðir Arnþrúðar hefur verið

hálfsystir þeirra beggja, Guðmundar og Ogmundar, samfeðra

Guðmundi enn sammæðra Ögmundi, enn þá er ekki heldur lík-

legt, að nákominn skyldleiki hafi verið milli Arnþrúðar og Guö-

mundar Arasonar. Enn hvernig sem þessu er varið, þá er það

víst, að Arnþrúðr var náskyld Guðmundi áýrd., og er líklegt, að

hún hafi verið af ætt Fornunga. Hún áiti einuig bústað í Svarf-

aðardal, eins og þeir fleiri frændur. Arnþrúðr var tvígift. Hafði

hún fyrst verið gefin manni þeim, sem Snorri hjet, og vóru

þeirra synir porsteinn og Snorri, sem drepnir vóru í Laufási.

Enn Snorri, maður Arnþrúðar, var veginn, þegar þau höfðu

stutta stund saman verið. Síðar átti hana Eyjólfr, og vóru þeir

Klængr og Brandr synir þeirra. Eyjólfr varð eigi heldur lang-

lífur, og mun hann hafa dáið litlu áður, enn Guðmundr Arason

rjeðst til frændkonu sinnar Arnþrúðar að Völlum í Svarfaðardal

árið 1190 (Sturl.i I, 182. bls. ^ i, 107. bls. Bisk. I, 437. bls.).

og er þá sagt, að synir hennar og Eyjólfs hafi verið ungir, og

kallaði Brandr biskup þá eigi færa um, að taka við staðnum; og

bygði hann fórsteini praslaugarsyni (Sturl.U, 185. bls. ^ I, 172.

bls.). Samt virðist Arnþrúör hafa búið á Völlum nokkur ár

ásamt f>órsteini. Brands Arnþrúðarsonar er getið, þar sem segir

frá hrakningum Guðmundar hins góða, frænda hans, á Heljar-

dalsheiði, og virðist hann þá hafa verið oröinn nokkuð stálpaður

og átt heima á VöUum hjá móður sinni. J>etta var árið 1192

(Bisk. I, 443. bls,). Enn siðan var Arnþrúðr flæmd frá staðn-

um, og fór þá að Sökku í Svarfaðardal, og þar bjó hún, þegar

hann frændi Önundar þorkelssonar á Langalandi, og áttu þeir goð-

orð saman (Sturl.' I, 133. bls. ^ I, 129. bls.). Verið getur og, að

þeir Önundr og Einarr haíi líka átt kyn sitt að rekja til Gruð-

mundar ríka, því að frændsemi viröisl hafa verið með þeim Guð-

mundi dýra og Önundi, þó að um þá megi segja, aö >frændur væru

frændum verstir* (Sturl.^ 1, 145. bls. ^ I, 141. bls.).

1 Sturl.' I, 182. bls. ' l, 107. bls. Bisk. I, 437. Sbr. Sturl.' I, l^^-

bls. ^^I, 172. bls.
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Onundarbrenna varð 1197 (Sturl^ I, 158, bls. M, 151. bls.).

Un) það leyti vóru þeir bræður allir orðnir fulltíða menn og vörn

* föruin með Guðmundi dýra. frænda sínum. Árið eftir varð

atburður sá, sem fyr var getið, víg þeirra f>orsteins og Snorra í

Laufási, enn Brandr komst nauðuglega undan. Nokkru síðar

(1199 eða 1200) hófu þeir bræður tilkall til staðarins á Völlum
J hendur pórsteini f>raslaugarsyni, og urðu af því deilur miklar.

Söttust þeir Brandr og Klængr á staðinn með tilstyrk frænda
sinna, Ogmundar J>órvarðssonar og Guðmundar dýra, og hjeldu

^onum á móti Brandi biskupi, enn loks koraust þó á sættir með
Inl móti, að biskup skyldi fá menn til að varðveita staðinn,

^eðan hann lifði, og skyldu hvorugir hafa hann, fórsteinn nje

^'^niþrúðarsynir. Enn eftir andlát biskups skyldu þeir Brandr
og Kiængr taka við, og var þess ekki lengi að bíða, því að árið

^201 andaðist Brandr biskiip Sæmundarson (SturL^ I, 185.—
^86. bls. M, 172.— 173. bls.). þá fóru þeir bræður að Völl-

Upp frá þessu vitum vjer lítið um þá. p6 munu þeir

'iafa búið á Völlum Janga hríð. Árið 1218 kom Guðmundr
hiskup Arason heim úr utanferð sinni, og setti þá skóla á Hól-

nm og var I^órðr upsi skólameistari. J>á gerði Arnórr Tumason
^ðför að biskupi, tók hann höndum og flutti hann heim til sín

að Ási, enn rak at' staðnum skólameistara og alla prestlinga.

fór (I>órðr) meistarí á Völlu ok (með honum) Eyjólfr sou

Valla-Brands; kenndi hann (þar) mörgum sveinum um vetrinn«,

segir
í íslendinga sögu (Sturl.i II, 49. bls. ^ I, 238. bls., sbr.

í^jsk. I, 508. bls.). Valla-Brandr faðir Eyjólfs þessa er eflaust

^^ginn annar enn Brandr Arnþrúðarson, og bendir kenningar-

^afiiið til þess, að hann hafi lengi búið á Völlum. Eyjólfr, son

^ans, getur varla verið fæddur fyr enn um aldamótin 1200 og

hefur hann heitið eftir afa sínum, föður Brands. Árið 1218 er

^^l^legt, að Brandr hafi enn verið á lífi — hann hefur þá verið

^tti fertugt ~ og hefur þá sent son sinn til Guðmundar biskups

^rsínda síns, til þess að hann lærði prestskap í hinura fyrirhug-

aða skóla. Enn þegar skólinn var flæmdur frá Hólum, hefur

^randr skotið skjólshúsi yfir hann og látið |>órð skólameistara

l^enna Eyjólfi syni sinum og nokkrum sveinum öðrum um vetur-

lun. j>ar sem sagt er frá andláti Guðmundar biskups (1237),

þess getið, að Eyjólfr prestur á Völlum hafi komið til Hóla

gefið til gull það, sem biskup hafði í gröf (Sturl.i Ih 186.

-^387. bls. M, 349. bls., sbr. Bisk. I, 585. bls.). Pessi Eyjólfr

16
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er víst sami maðurinn og sá, sem lærði hjá J>(5rði upsa, sonur

Valla-Brands. Eigi er það heldur ólíklegt, að Eyjólfr áböti

Brandsson að J>verá sje sami maðurinn, enn þá hefur Eyjölfr

þessi orðið fjörgamall maður, því að Eyjólfr ábóti dó 1293 (ísl.

annálar); hafði bann þá verið ábóti 1 40 ár (vígður ábóti 1253,

sjá Sturl.i III, 195. bls. ^ il, 170. bls. Hist. eccl. IV, 42. bls.

Tímar. bókmfjeL VIII. 202. bls.). Vafalaust hefur þessi maður

kunnað að segja frá mörgu um Guðmund dýra eftir föður sín-

um, frænda Guðmundar, sem veitti honum svo trúa fylgd, og sú

tilgáta er eigi fjarri sanni, að sá maður, sem ritaði sögu Guð-

mundar dýra, hafi haft af honum sannar sögur um ýmsa við-

burði, einkum þá, sem Brandr faðir hans var við riðinn, þar á

meðal um vígin í Laufási, svo framarlega sem höf. sjálfur hefur

ekki haft þær beinlínis frá Brandi, sem ekki er ómögulegt. í>ó

er það líklegra, að Brandr sjálfur hafi ekki beinlínis verið heim-

ildarmaður höfundarins, heldur hafi þar verið maður á milli,

sem ef til vill hefur verið prestur og trúað á helgi Guðmundar

Arasonar. Á það virðist helzt benda sagan um fyrirburðinu,

sem varð á undan Onundarbrennu að Sökku í Svarfaðardal, sem

þá var heimili Arnþrúðarsona (Sturl.^ I, 158. bls. M, 151. bls.).

f>ar segir, að axir þeirra jþorsteins og Snorra hafi þotið hátt og

eigi þagnað fyr enn Guðmundar Arasouar var leitað, og hann

hafði stökkt á þær vígðu vatni. |>essi saga er án efa ein af

þeim, sem hafðar eru eftir. Brandi, enn á henni er nokkur

þjóðsögublær, sem hún varla hefði haft, ef hún hefði ekki farið

fleiri á milli enn Brands og söguritarans. Enn um leið er hjer

sagt frá jartein Guðmundar Arasonar, og er ekkert sennilegra,

enn að höf. sögunnar hafí haft þessa frásögn frá Eyjólfi presti

(áböta?), syni Brands og frænda Guðmundar biskups Arasonar.

J>að er fleira enn eitt, sem sýnir, að sagan er ekki eftir

Sturlu f)órðarson. Fyrst og fremst getum vjer ekki ætlað Sturlu

lögmanni þá vanþekking á hinum eldri lögum, sem lýsir sjer í

frásögninni um íjeránsdómana eftir þá porvarð og Önund. í

öðru lagi er höf. svo gagnkunnugur um allan Eyjafjörð, að hann

hlýtur að hafa verið Eyfirðingur. Loks er það líklegt, að hann

hafl verið af ætt Guðmundar dýra.

Einhver kynni ef til vill að geta þess til, að söguhöfundur-

inn sje annaðhvort Brandr Arnþrúðarson eða þá öllu heldur —
vegna tímans — Eyjólfr sonur hans. peir vóru náskyldir Guð-

mundi dýra, og vjer höfum sýnt fram á, að frásöguin um sumt
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J sögunni hlýtur að vera korain frá Brandi, Gæti þá ekki öll

sagan verið eftir hann eða Eyjölf son hans? Eitt er það þó,
s^ni er á moti þessu. Ögmundi l>orvarðssyni er fremur óvin-

aarnlega lýst í sögunni.^ Enn nú vitum vjer, að hann var ná-
frændi Brands og lagði eitt sinn líf sitt í hættu til að verja þá
bræður Brand og Klæng.^ í>ar sem nú sagan talar þannig ura

Ogmund, er ólíklegt, að Brandr sje höfundur hennar eða Eyj-
ólfr sonur hans, sem eflaust mundi hafa fylgt frásögn föður síns
^tu Ögmund.

Enn það er hægra að segja, hver sje ekld höfundur þess-
s-rar sögu, enn að segja, hver það sje. petta verður líkiega ávalt

b^linn leyndardómur. Guðraundr dýri mun hafa átt marga af-

komendur, því að hann var kvennhollur maður, eins og fleiri ís-

lenzkir höfðingjar honum samtíða, og hafði margar fylgikonur.^

^jer þekkjum ekki nema fáa af niðjum hans, sem lifðu um það
^^yti, sem sagan var samin, og þó að vjer þektum fleiri, vær-

vjer ef til vill litlu nær. .

Guðmundar saga hefur frá upphafi verið til sem sjerstök

S3^ga og ekki staðið í neinu sambandi við sögur þær, sem hún
er fljettuð saman við í Sturlungu safninu. f>etta sjest bæði

^ því, að hún stendur í lausu sambandi við sögurnar í kring,

svo er hennar beinlínis getið sem sjerstakrar sögu í sögu-upp-
talningi, sem steudur á aftasta blaði í ágætu og gömlu handriti

Olafs sögu helga, nr. 2, 4^ í hinni konunglegu bókhlöðu i

Stokkhólmi; þessi sögu-upptalningur virðist vera skrifaður með
^slenzkri hendi frá byrjun 14. aldar, og er hann eflaust þannig til

^ominn, að einhver eigandi hins umrædda handrits hefur skrifað

^ aftasta blað þess, sem upphaflega hefur verið autt, skrá yfir

*^önur sögu-handrit, sem hann átti.^ Guðmundar saga dýra er

kölluð Önundar breunu saga eftir merkasta viðburði sög-

^^nar. Engin líkindi eru til, að Sturla hafi sjálfur tekið þessa

^ögu inn i sögusafn sitt, því að vjer höfum sýnt, að hún er

varla mikið eldri enn íslendinga saga og úr öðru hjeraði.

^
Sturl.^ I, 148,— 149. bls. '

I, 143.-144. bls.

' Sturl' I. 185.-186. bls. ''l, 172.-173. bls.

' Slurl.í I, 146. bls. 141. bls.

* Saga Ól. konungs helga, Kria, 1853, XLVIL bls., Sturl. ' T, Prole-

gomena cxxxi. bls. Sbr. niðurlag þáttarins um Sturlu sögu ]ijer

að framan.

16*
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7. þáttur.

Um Hrafnssögn.

í »Grönlands historiske Mindesinærker« hefur Finnur Magn-

ússon látið í Ijós þá skoðuu, að Sturla J>órðar8on væri höf. þess-

arar sögu.^ Aftur á móti hefur Guðbr. Vigfússon ;Sýnt það og

sannað í formálanum fyrir Biskupasögum, að þetta getur með

engu móti verið, og að höfuudurinn hafi verið samtíða við-

burðum þeim, sem lýst er í sögunni.^ l>etta sjest Ijóslega á for-

mála sögunnar, sem hefur geymzt í afskriftunum af Codex aca-

demious, sem brann 1728, enn vantar í skinnbókina AM. nr.

557, 4^, Höf. segir þar með beram orðum, að hann ætli að

skrifa um þá viðburði, sem gerzt hafi á sínum dögum, enn sagao

gerist öll fyrir minni Sturlu |>órðarsonar.

Af því að sagan er skrifuð af samtíða manni, er Ijóst, aö

hún er samin á næsta mannsaldri eftir líflát Hrafns Sveinbjarn-

arsonar, líklega fyrir miðja 13. öld. 1 niðurlagi sögunnar er

óbeinh'nis getið um dauða f^orvalds Vatnsfirðings/ og sýnir það,

að sagan er yngri enn árið 1228, því að þá var |>orvaldr brendur

inni. feim orðum, sem ályktun þessi er grundvölluð á, er

reyndar slept í Sturlunguhandritunum,^ og hefur Guðbr. Vigfús^

son af því viljaö ráða, að þeim væri síðar bætt við, enda koma

þau í bága við þá skoðun hans, að sagan sje samin fyrir dauða

forvalds. Enn þessi orð hafa staðið í báðum skinnhandritum

sögunnar, þar sem hún er sjerstök, og er óskiljanlegt, hvað

Dokkrum manni gat gengið til að auka þeim inn, ef þau

hefðu ekki sfcaðið í sögunni frá upphafi, enn aftur á móti

er hægt að gera grein fyrir, af hverri ástæðu þeim er slept

í Sturlungusafninu; það styttir mjög víða söguna með þvi

að sleppa úr málsgreinum, sem safnanda hafa þótt óþarfar, og

það eru hin umræddu orð á þessum stað; þar að auki segir

Sturlunga síðar greinilega frá ýmsum viðburðum í æfi porvalds

eftir þetta og frá lífláti hans, enu hin umræddu orð (s-meðan

' Grönl. hist. Mindesmærker II, 725. bls.

' Bisk. I, LXX. bls.

^ Sturl.^ II. 311. bls. Bisk. L 676. bls.: ^J^orvaldr bjó síðan í Vatns-

firði, meðan hann lif6Í<..

^ SturL' II, 36. bls. ' I, 187. bls.
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hsnn lifði«) gætu gefið í skyn, að ekki verði minzt á manninn
síðar; það var því fullkomin ástæða fyrir þann, sem tók Hrafns-
sögu kafiann inn í Sturlungu, til þess að sleppa þessum orðum.

Eins og jeg þegar hef tekið fram, er það skoðun Guðbrands
Vigí'ússonar, að Hrafns saga sje skrifuð fyrir danða porvalds

Vatnsfirðings. Honum virðist sagan bera þann blæ, að hún sje

skrifuð meðan yfirgangur Vatnsfirðinga var sem mestur, t. d.

þar sem segir í formála sögunnar: »í þeim atburðum mun sýn-

ast mikil þolinmæði guðs almáttigs, sú er hann hefir hvern dag
^Jð oss, ok sjálfræði þat, er hann gefr hverjum manni, at hverr
íDá gera þat, sem vill, gott eðr illt« ; eða í 4. kap.: »f)ví at

^^er sjám nakkvara menn, þá er meiri virðing hafa af alþýðu, er

öQmna unnu til virðingarinnar«. pað sje og með öllu ótrúlegt,

höfundurinn ekki mundi minnast á þau stórtíðindi, sem gerð-

^st eftir 1225, ef sagan væri rituð eftir brennu J>orvalds. Að
Þ^í er snertir hin tilvitnuðu orð úr formála sögunnar, skal jeg

taka það fram, að þar er bersýnilega einungie verið að ræða um
þá atburði, seni sagan segir frá;^ höfundurinn skoðar það sem
vott um þolinmæði guðs, að hann skuli láta önnur eins illvirki

^'ið gangast, og bendir til, að orsökin til þessa afskiftaleysis guðs

^Jö sú, að hann annars mundi svifta menn sjálfræði sínu, ef hann

^^yfði þeim ekki að gera, hvort sem þeir vildu, gott eða ilt, enn í

Þössum orðum hans er ekki, eða^^að minsta kosti þarf ekki að

^era fólgin nein kvörtun yfir þeim tíma, sem hann skrifar á,

í'ða yfir því, að guð láti hegninguna fyrir hryðjuverk porvalda

koma seint fram. |>au orð, sem Guðbr. Vigfússon tilfærir úr

"^* kap., hefðu því aö eins nokkra þýðing, ef það væri víst, að

^öf. ætti þar við |>orvald Vatnsfirðing, þar sem hann segir, að

^okkrir menn hafi meiri virðing af alþýðu enn Hrafn, sem minna
^nnu til virðingarinnar. Enn þessi orð eru svo almenn og víðtæk,

'^ð þau geta eins vel átt við sonu í>orvalds eins og hann sjálfan,

eins vel við Sturlu Sighvatsson eða Sighvat Sturluson eða

Snorra Sturluson eða hvern annan nafnkunnan íslenzkan höfð-

^'^gja eins og við J>orvaldssonu. Af þeim verður því engin

ályktun leidd. Og þó að sagan ekki mintist einu orði á þau

^tórtíðindi, sem urðu eftir 1225, væri það samt sem áður als-

^iidis óvíst, að hún væri samin fyrir þetta ár. Öll sagan ber

' Orðin >í þeim alburðum* vísa til orðanna á undan: >þá setluvéc

at rita nokkura atburði, þá er gerzt hafa á vorum dögum*.
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þess Ijósan vott, að hún er af Hrafni og engum roanni öðrum,

og að það er rangnefni þar sem hún er á tveim stöðum^ kend

við þá báða, f>orvald og Hrafn, enda er hún nefnd eftir Hrafni

einum í handritum þeim, sem hafa söguna sjerstaka.^ f>að er

því eðlilegt, aö sagan endar á dauða Hrafns og frásögninni um
sættir þær, sem gerðar vóru eftir víg hans. Siðari viðburðir eru

henni með öllu óviðkomandi. Samt sem áður getur sagan óbein-

línis um líflát porvalds Vatnsfirðings, eins og jeg áður hef tekið

fram, og er það eitt nægilegt til að sanna, að hún er samin síðar

enn 1228.

Guðbrandur Vigfússon hefur getið þess til, að einhver af

þeim bræðrum Seldælum, Ragnheiðarsonum sje höfundur sögunuar,

og er sú tilgáta eigi ósennileg. Víst er um það, að ýmislegt í

sögunni hlýtur að vera haft eftir sögn þeirra, þó að það sje ekki

beinlínis samið af þeim, Sagan vitnar beinlínis til Tómasar

Ragnheiðarsonar sem heimildarmanns um ferð Hrafns og Guð-

mundar góða til Noregs.** Tómas var í förinni, og má ganga að

því vísu, að sú frásaga sje að mestu samin eftir hans fyrirsögn.

Enn það eru fleiri þræöir enn þessi í sögunni, sem má re'Kja

heim að Selárdal, fað sem sagan segir um Ragnheiði, móður

þeirra bræðra, og alla ætt þeirra í 10. k,, er eflaust tekið eftir

sögusögn einhvers þeirra, ef það er ekki beinlínis skrifað af ein-

um bræðranna, einkum er þetta Ijóst, að því er snertir viðtal

þeirra Ragnheiðar og Hrafns um |>orvald, sem lítið kemur sög-

unni við og varla hefur verið öðrum kunnugt enn náfrændum

eða vinum Ragnheiðar.^ Sama er að segja um frásögnina um
hvalinn, sem Ragnheiðr seldi J>orvaldi, enn hann galt aldrei

fyrir (i 12. k.),^ og um fyrirburði í Selárdal, sem skýrt er frá í

14. og 18. k.^ Líklegt er og, að sagan um sýn þá, sem Eyvindr

Ragnheiðarson sá á leiðinni út með Forsfirði, sje skrifuð eftir

sögn Eyvindar, eða ef til vill af honum sjálfum.' Ýmsir eru þeir

' SimU I, 107. bls. ' I, 86. bls, Bisk. I, 506. bls. Sturl.' I, 227.

bls.).

' Bisk. I, 639. bls. (sbr. Sturl.^ II, 275. bls. Bisk. I, LXIX. bls.).

3 Bisk. I, 484. og 562. bls. Stud.^ II, 291. bls.

* Bisk. I, 654.-655. bls. Síurl.^ II, 288.-289. bls.

* Siurl.' II, 20. bls. ^ I, 175. bls. ' 11, 293. bls. Bisk. I, 657. bls.

« Sturl.^ II, 25. og 31. bls. I, 178. og 183. bls. ' II, 298. og 305. bls.

Bisk. I, 662. og 669.—670. bls.

' SinrU II, 31. bls. I, 183. bls. m, 304.-305. bls. Bisk. 1, 669. bls.
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viðburðir, fleiri enn utanferðin, sem Tómas Eagnheiðarson er við

riðinn, og líklegt er, að hann hafi sagt frá. fetta má telja vafa-

laust að því er snertir draum þann, sem Tómas dreymdi nóttina,

sem Hrafn var drepinn, að hann sæi písl Andreasar postula,

og það sem sagan segir, að Hrafn hafi í saraa raund látið lesa

fj'rir sjer Andreasdrápu og talað mart um písl dýrðlings þessa.^

Tómas er og ásamt með Sturlu Bárðarsyni viðstaddur við fund

þeirra J>orvalds og Hrafns á Granda í Dýrafirði.^ J>eir bræður

Tómas og Eyvindr vóru og í liði með Hrafni í bæði þau skifti,

sem I>orvaldr fór að honum enn varð frá að hverfa við svo búið,

og Halldórr, þriðji hróðirinn, var með honum í síðara skiftið af

þessum tveimur.^

Ragnheiðarsynir vóru fjórir aðtölu: Krákr, Eyvindr, Tómas
og Halldórr. Krákr er talinn fyrstur þeirra bræðra í 10. k. sög-

uunar/ og mun hann hafa verið elztur. Hann er riðinn við eftir-

rnálið eftir Markús Gíslason af Rauðasandi, sem frá er sagt í

upphafi sögunnar,^ enn síðan dettur haun alt í einu úr sögunni,

kemur hvergi við deilur |>orvaIds og Hrafns eins og hinir

bræöurnir. Hvernig á þessu stendur er nú ekki unt að segja,

enn líkloga hefur Krákr annaðhvort dáið, þó að sagan geti þess

ekki, eða farið af landi burt eða gengið í klaustur. Hinir bræð-

urnir lifðu allir porvald Vatnsfirðing. Eyvindr bjó í Haga á

Barðaströnd, enn Tómas í Selárdal, þegar f>órðr kakali kom til

Vestfjarða 1242.6 Nokkrum árum áður (1235) hafði Halldórr

búið á Hóli í Bolungarvík, enn synir hans, sem þá vóru upp

komnir, urðu berir að fjörráðum við Órækju Snorrason, sem þá

var ríkastur um þær sveitir, og fyrir það tók Orækja Hólsland

af Halldóri og fór hann þá vestur í Otradal í nágrenni við

bræður síua.^ Halldórr virðist hafa verið yngstur bræðranna.

Um tvo af þeim að minsta kosti, Eyvind og Tómas, vitum vjer,

að þeir vóru prestar, og eru þeir báðir kallaðir góðir menn og

' Sturl.' II, 33. bls. 184. bls. 'ML 807. bls. Bisk. í, 672. bls.

Sturl.' II, 23. bls. M, 177. bls. ^ II, 296. bls. Bisk. I, 660. bls.

^ Sturl.' II, 27. bls. '
I, 179.-180. bls. ^II, 299.—300. bls. Bisk. I,

663.-664. bls. Sturl^ II, 30. bls. 182. bls. MI, 302.—303. bls.

Bisk. L 667.-668. bls.

* Sturl.^ II, 288. bls. Bisk. I, 654. bls.

* Slurl.- II, 283. og 284. bls, Bisk. 1, 649. og 650. bls.

« SturL^ III, 3., 9. og 27. bls. ' II, 2., 8. og 23. bls.

^ SturL^ II, 164,— 166. bls. * I, 332.-333. bls. .
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göfgir.^ f>eir vöru náskyldir Hrafni Sveinbjarnarsyni, manni

firnari enn bræðrungar.^ 1 Skálholts annál er getið um andlát

Tdniasar prests við árið J253, og er eigi ólíklegt, að sá Tómas

sje sami maður og Tómas Ragnheiðarson^, og í ártíðaskrá þeirri,

sem prentuð er í Langebek, Scriptores rer. Danicarum VIII, 555.

bls. og í Sturl.2 II, 472. bls. er dauðadagur hans talinu 7. maí.*

Sagan ber þess víða menjar, að höfundur hennar hefur verið

klerkur. fetta raá á mörgura stöðum lesa á milli línanna i sög-

unni, enn einkura er það Ijóst af því, að sagan tilfærir á latínu

orð Páls postula: Alii gratia sanitatum in eodem spiritu (1. Cor.

12. 9.)^, og þýðir þau á íslenzku.^ Vafalaust hefur höfundurinn

einnig verið náskyldur Hrafni og líklega afkomandi Bárðar

svarta.^ Einkennileg í þessu efni eru orð hans um dýrgrip þann,

sem Bjarni Kolbeinsson Orkneyingablskup gaf Hrafni: -þat fing-

urgull, er stóð eyri, ok var merkt á hrafn ok nafn hans, svá at

innsigla má með«.^ Af nútíðinni »má« liggur nærri að álykta,

að höfundurinn hafi haft þennan ættargrip undir höndum, þegar

hann skrifaði þetta. J>að lítið, sem sagan þannig fræðir oss um

' Sturl,^ III, 3. og 27. bls. ^ n, 2. og 23. bls.

' SimV I, 51.—52. bls. 192. bls. ^ ll, 288. bls. Bisk. J, 654. bls.

Frændsemi þeirra var þannig háttað:

Bárðr svarti Atlason

Sveinbjörn Árón

I I

Hrafn Ragnheiðr c/5 þórarinn þorkelsson

I I

Krákr Eyvindr Tómas Halldórr.

' ísl. annálar, útg. G, Storms, 191. bls. Grönlands hist. Mindes-

mærker lí, 726. bls.

* Sjá nú einnig ísl. Ártíðaskrár, útg. Jóns yngra þorkelssonar, 116.

og 122. bls.

* Sturl.2 11, 280. bls. Bisk. I, 645. bls.

* þýðingin (•sumum mönnum er gefin miskunn heilags anda») er

reyndar eigi rjett, enn þó sjest á samhandinu, aö höf. hefur skilið

rjett hugsunina í orðum Páls. Hjer er því eitlhvaö aílagað í hand-

ritunum og viröist líklegt, að upphaílega hafi staðið: >Sumum
mönnum er gefin miskunn lækningar af (í?) helgum auda».

' Sbr. Sturl.2 II, 276. bls. Bisk. I, 640. bls.: -Svá kom lækning af

guðs miskunn fyrsta sinni í kyn BárÖar sYarta«.

« Bisk. I, 641. bls. Sturl.2 II, 277. bls.
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lífskjör og æfi höfundarins, kemur þannig vel heim við getgátu

Guðbrands Vigfússonar, að eiahver af Ragnheiðarsonum hafi

samið söguna. Samt sem áður verður þetta aldrei meira enn

getgáta, og sumt er jafnvel, sem mælir á móti því, að Tómas
eða Eyvindr sje höfundurinn. Áð því er Tómas snertir, er það

til fyrirstöðu, að sagan vitnar til hans sem heimiidarmanns, enn

það mundi húu varla gera, ef hann sjálfur væri höfundurinn.

Báðir vóru þeir bræður mægðir við Sturlusonu, því að Tómas
átti HöUu dóttur f>drðar Sturlusonar, enn Eyvindr pórunni,

dóttur Vigdísar, systur Stiirlusona, og virðist Eyvindr að minsta

kosti hafa verið vinur Sighvafcs Sturlusonar og sona hans, þar

sem hann Ijet son sinn heita eftir Kolbeini Sighvatssyni.^ Enn
flú er athugavert, að söguhöfuudinum liggja óvingjarnlegar orð

til Sighvats Sturlusonar,^ enn við er að búasfc, ef Eyvindr (eða

jafnvel Tómas) væri höfundurinn. friðja bróðurinn Halldór

þekkjum vjer minst, enn það eru engu meiri likur til, að hanu

sje höf. enn aðrir menn nákomnir Hrafni, t. d. Sturla Bárðar-

3on, frændi hans, eða Sámr prestur Símonarson, mágur hans,^

eða Magnús f^órðarson, systursonur hans, sem átti aðild víg-

sakar eftir Hrafn.^ Um íjórða bróðurinu, Krák, hef jeg þegar

tekið það fram, að það er ekki einu sinni vísfc, aö hann hafi

lifað Hrafn.

* Slurl.^ m, 3., 9. og 27. bls. MI, 2., 3., 8. og 23. bls.

' SinvV II, 298, bis. Bisk. I, 662. bls., sbr. Sturl." IL 296. bls. Bisk.

I, 660. bls.

I 15. k. er Guðrún systir Hrafns enn kona Sáms prests tilfærð

sem heimild fyrir vísu Guðmundar Galtasonar (SturL' II, 28. bls.

I, 180. bls. 2 II, 300. bls. Bisk. I, 665. bls.). Sáms er getið í 2.

k. (Slurl.2 II, 276. bls. Bisk. I, 640. bls.), sbr. SturL^ I, 52. bls.

-I, 192. bls.

* Um Magnús þennan vitum vjer eigi annað enn það, sem stendur í

lok sögunnar. Meðal þeirra Vestfiröinga, sem fjellu í Orlygsstaða-

bardaga, er talinn Markús Magnússon næstur á eftir Hrafnssonum

Sveinbjarnarsonar, Sveinbirni og Kráki (SturL' II, 225. bls. M, 380.

bls.), og er eigi ólíklegt, að Markús þessi hafi verið sonur Magnúsar

þórðarsonar, Iieitinn eftir Markúsi hinum sterka bróöur Hrafns, sem
sagan gelur um í 2. k. (SturL^ II, 276. bls. Bisk. I, 640. bls.). Vera

kann, að Magnús þórðarson sje sami maður og Magnús prestur í Aðal-

vík, faðir Snorra Magnússonar, þess sem Óraekja Ijet drepa (SturL'

ÍI, 151. og 164. bls. -I, 321. og 331.—332. bls.), enn alt er það

óvíst.
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|>að verður því eigi sagt með neÍDni vissu, hver sje höf-

undur Hrafnssögu, enn hitt er víst, að Sturla fórðarson getur

ekki verið það. Næst kemur þá til skoðunar, hvort Sturla hafi

sjálfur innlimað þessa sögu í verk sitt, eða safnandi Sturlungu

hafi aukið henni inn í.

I handritum Sturlungu stendur Hrafns saga milli 35. og

37. k. Jslendinga sögu (samkvæmt kapítulatalinu í útg. Guðbr.

Vigfússonar).^ í 33. og 34. kap. er sagt frá missætti þeirra

Halls Kleppjárnssonar og Kálfs Guthormssonar og vígi Halls,

enn í 35. k. frá utanferð Guðmundar biskups Arasouar (12i4)

og Arnórs Tumasonar (1213) og endar þessi kapítuli á því. aö

Guðmundr biskup hafi verið hinn fyrsta vetur í Vík austur og

lengst hafi hann verið með Nikulási biskupi. |>á kemur útdrátt-

urinn úr Hrafns sögu og byrjar á 11. k. með þessum orðum:

»Nú er þar til at taka, er fyr var frá horfit, at þá er þeir

Guðmundr biskup ok Hrafn Sveinbjarnarson kdmu út, ok þeir

höfðu áðr einn vetr verit í Noregi, fór Hrafn vestr í Arnarfjörð

á Eyri til bús síns«, o. s. frv.^ Hjer virðist það undir eins

óeðlilegt, að frásögnin skuli stökkva þannig frá hinni síðari ut-

anferð Guðmundar biskups til útkomu hans úr hinni fyrri ferð,

og gefur það grun um, að hjer sje ekki fylgt frumriti Sturlu.

Þetta verður enn Ijósara, þegar Guðmundar saga »hin elzta^ í

Eesensbók er tekin til samanburðar. í þessari sögu er biskups-

saga Guðmundar tekin að mestu eftir Islendinga sögu Sturlu.

Jeg hef þegar áður sýnt fram á, að höfundur þessarar Guð-

mundar sögu hefur þekt Hrafns sögu og að hann tekur eftir

henni kafla úr ferðasögu þeirra biskups og Hrafns til Noregs,

sem Sturlunguhandritin hafa ekki. Aftur á móti sleppir hann

öllum hiuum síðara kafla Hrafns sögu, frá 11. k. og út söguna

sem stendur í Sturlunguhandritunum, enn liefur í stað þess stutta

grein um það, að víg þeirra Halls Kleppjárnssonar og Hrafns

hafi orðið sama veturinn, Halls á jólaföstu, enn Hrafns á Janga-

föstu, og hnýtir þar við, eftir Hrafnssögu, jarteininni um sólar-

steininn og kyrtilinn, sem Guðmundr biskup hafði gefið Hrafni.

|>essa grein hefur hann í eðiilegri röð, næst á eftir frásögninni

um víg Halls, sem er samhljóða 33. og 34. k. í íslendinga sögu,

og víkur síðan sögunni að utanferð þeirra Guðmundar biskups

* Sturl.^ I, 228. bls. neðanmáls, shr. ' I, Prolegomena cviii. bls,

^ Sturl.» II, 20. bls. 2 L 175. bls.
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og Arnórs Tumasonar (35. kap. íslendinga sögu)^ Nú er það

athugavert, að í Hrafns sögu Sturlunguhandritanna er alveg sami

samanburður á dauða þeirra Halls og Hrafns, og að þennan

samanburð vantar í hina sjerstöku Hrafns sögu.^ Þessi samau-

burðargrein, sem er sameiginleg fyrir Eesensbdk og Sturluugu,

lilýtur því að hafa staðið í frumriti beggja, Islendinga sögu

Sturlu, og er líklegt, að hún hafi þar staðið næst á eftir frá-

sögninni um víg Halls (34, k.) eius og í Kesensbók og orðuð á

sama hátt og þar, með tilvitnun í Hrafns sögu, sem auðvitað er

slept í Hrafns sögu Sturlungu, því að slík tilvitnun átti ekki þar

við. Enn hafi nú Sturla sjálfur sefct þessa fcvo viðburði, annan

á Vestfjörðum, enn hinu í Eyjafirði, í tíðarsamband hvorn við

annan. virðist mega ganga að því vísu, að hann mundi hafa

skotið inn Hrafns sögu næst á eftir vígi Halls, ef hann sjálfur

hefði tekið hana inn í verk sitt. Hin óeðiílega niðurskipun í

Sturlunguhandritunum bendir þannig til þess, að Hrafns sögu

ágripið sje ekki komið inn í SturlungusafniÖ af hans völdum,

enn hins vegar er það auðskilið, hvernig stendur á því, að safn-

andi Sturluugu hefur ekki hleypt Hrafns sögu inn í Islendinga

sögu eftir frásögnina um víg Halls, þar sem hin umrædda sam-

anburðargrein stóð, heldur einum kapítula síðar, þegar búið var

að skýra frá utauferð Guðmundar biskups árið 1214. Hrafns

saga endar eiumitt árið 1214 á sættargjörð 5>óiðar Sturlusonar

um víg Hrafns, sem hann kvað upp á alþingi það sumar; það

Br auðsætt, að safnundinn hefur vitjað halda íslendinga sögu

til þess árs, sem Hrafns saga endar á, áður enn hann byrjaði á

Hrafns sögu kaflanum.

Guðbrandur Vigfússon ætlar eins og jeg, að textinn í Eeseus-

bók sje hjer nær íslendinga sögu Sfcurlu enn textinn í Sturl-

iingu, og hefur hann því tekið hina umræddu samanburðargrein

úr Kesensbók upp ílslendinga sögu, enn sett hana á eftir 35. k.

í staðinn fyrir á undan honum, því að hann hefur ekki sjeð, að

röðin er hjer upphatieg í Kesensbók. Tilvitnanina til Hrafns

sögu tekur haun einnig inn í íslendinga sögu eftir Eesensbók,

og mun það rjett, enn sje svo, þá er óhugsandi, að Hrafus saga

hafi frá upphafi staðið í íslendinga sögu, og ber þannig alt að

sama brunni.s

' Bisk. I. 506. bls.

' Sturl.^ II, 85. bls. ^'I, 186. bls.

' Sturl.2 I, 227.-228. bls. Aftur á móti er það mjög vafasamt,
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Enn er þó ótalin ein hin merkasta og þýðingarmesta rök-

semd því til sönnunar, að Sturla hafi ekki sjálfur tekið Hrafns

sögu inn í íslendinga sögu sína. Sturlunga sleppir 10 hinum

fyrstu kapítulum af Hrafns sögu og byrjar á 11. k., þar sem

segir frá útkomu þeirra Hrafns og Guðmundar, eða með öðrum

orðum: þar sem prestsaga Guðmundar hættir. Hrafns saga er

þannig í Sturlungusafninu beinlínis áfrarahald af prestsögu Guð-

mundar hins göða, eins og líka sjest á inngangsorðunum, sem

Sturlunga befur i upphafi Hrafns sögu: »Nú er þar til að taka,

er fyrr var frá horfit«. pessi orð vísa bersýnilega til niðurlags

prestsögunnar í málinu á undan. Enu nú hef jeg áður sannað

það, að Sturla hefur ekki tekið prestsöguna inn i íslendinga

sögu sína. Hlýtur þá hið sama að ganga yfir Hrafns sögu, sem

er áframhald prestsögunuar.

pað má þannig álíta fullsannað, að Sturla hafi að eins laus-

lega minzt á víg Hrafns Sveinbjarnarsonar í Islendinga sögu

sinni, enn vitnað til Hrafns sögu um aðra þá atburði, sem

Hrafns saga skýrir frá. Þetta er einníg i alla staði hið eðlileg-

asta pað má telja víst, — þótt ekki væri tilvitnanin í Resens-

bók, — að Sturla hafi þekt Hrafns sögu, því aö Tómas |>órar-

insson. sem manna mest er riðinn við samning Hrafns sögu, að

minsta kosti sem heimildarmaður, átti systur hans Höllu. Hafi

Sturla sjálfur átt afskrift af Hrafns sögu, sem ekki er ólíklegt,

hefur hann álitið það óþarfa, að taka hana í heild sinni eða

part af henni inn í rit sitt. Hins vegar gat hann ekki gengið

alveg þegjandi fram fajá hinum merkilegu deilum þeirra fjorvalds

og Hrafns, enn þar sem til var sjerstök saga um þetta efni, gat

hann látið sjer nægja, að drepa að eins á helzta viðburðinn, víg

Hrafns, enn vísa að öðru leyti til sögunnar.

Það er mikið lán að hin sjerstaka Hrafns saga hefur geymzt

til vorra tíma, því að ef vjer berum hana saman við Sturlungu,

fáum vjer nokkra hugmynd um meðferð þess manns, sem tók

Sturlungu saman, á sögum þeira, sem hann innlimaði í safn

sitt. I Hrafns sögu Sturlungu sjest alstaðar nokkur, enn þó

hvort Guðbrandur Vigfússon hefur rjett fyrír sjer, þar sem hann

tekur frásögnina um sólarsteininn og kyrlilinn inn í íslendinga

sögu. Líklegra þykir mjer, að Resensbókarsagan haíi þetta úr

Hrafns sögu líkt og kaflann um utanferð Guðmundar og Hrafns.
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hófleg, viðleitni að stytta. f>annig sleppir hún ýmsum vísum^
og upptalningi þeirra raanna, sem vóru að vígi Hrafns.^ Grein-

mni um Víðiness bardaga og heimsóka höfðingja að Hólum er

og slept,^ auðvitað af því, að frá þessu er greinilega sagt á öðr-

um stað í Sturlungu. A einum stað hefur textinn aflagazt lítið

eitt, sakir þessarar viðleitni að stytta.^ Aftur á móti er Sturl-

unga sumstaðar nákvæmari og eflaust rjettari enn hin sjerstaka

saga.^ þetta sýnir, að handritið, sem safnandi Sturlungu hefur

haft fyrir sjer, hefur á sumum stöðum verið fyllra og upphaf-

legra enn frumrit þeirra tveggja skinnbóka, sem liggja til gruud-

vallar fyrir texta hinnar sjerstöku sögu. Á stöku stað bætir

Sturlunga inn greinum, sem ekki hafa staðið í hinni upphaf-

legu Hrafns sögu, t. d. greininni um það, hversu langt hafi

liðið frá vigi Halls Kleppjárnssonar til aftöku Hrafns, og er sú

grein tekin eftir íslendinga sögu Sturiu, enn fremur nokknim

athugasemdum um Ragnheiði. móður þeirra Seldæla,® sem eru

teknar úr þeim kapítulum Hrafns sögu, sem Sturlunga sleppir

og loks orðunum: »Nú er þar til at taka er fyrr var frá

horflt, at«, sem sameina Hrafns sögu við málið á undan."^ Að
öðru leyti er texti sögunnar í Sturlungu i öllu verulegu hinn

sami, sem í hinni sjerstöku sögu.

' T. d. vísunum: •Hverr gekk hyrjar þverrir". (Sturl.^ II, 293. bls.

Bisk. I, 659. bls.), >Betr vill ægis otra«, (Sturl.^ II, 296. bls. Bisk.

I, 660. bls.), »Víst eru farnir flestir-, (Sturl^ II, 296. bis. Bisk. I,

660. bls.) og -Sekr gekk hodda hneykir*, (Sturl.^ II, 306. bis.

Bisk. I, 671. bls.) með inngangsorðum vísnanna.
- Sturl.2 11, 306. bls. Bisk. I, 671. bls.

' Stufl.' II, 297.-298. bls. Bisk. I, 662. bls.

* í 14. k, seinast (SturL' II, bls. 26^2. 2 1, bls, 179^^ sbr. Sturl.'^ II,

bls. 299'*. Bisk. I, bls. 663'«).

^ þannig sleppir hin sjerstaka saga í 15. k. orðunum : »Eyvindi ok

Tómási., og »ok í þekjunni víða., (SturL^ 11, bls. 27^ M, bls. 179*\

sbr. Sturl.2 11, bls 299^*. Bisk. I, 663. bls. neðst og SturL' II, bls.

27«, ^ I, 180^ sbr. Sturl." II, bls. 299^^ Bisk. I. bls, 664«), og i 20.

k. segir hún, að þorvaldr hafi rænt marga þingmenn >sona Hrafns*.

sem er rjettara enn hitt, sem stendur í hinni sjerstöku sögu, að

hann haíi rænt marga þingmenn >Hrafns«, því að hann var þá

veginn.

Sturl.' n, 20.—21. bls. 175, bls. (12. kap.), sbr. Bisk. I, 654.

bls.

' SturL' II, 20. bls. (12, k.). ^I, 175. bls, (11. k.).



254 UM ST0RLUNGU.

8. þáttur.

Um afstöðn íslendinga sögn og Áróns sögn.

Islendinga saga segir allnákvæmlega frá æfintýrum Aróns

Hjörleifssonar. Hún minnist þess, að hanu haíi vaxið upp í

Hítardal hjá Þorláld KetilssyniS og fylgir honum síðan norður

fyrir land, þegar hanu fdr þangað til liðs við Guðraund biskup

Arason með Eyjdlfi Kárssyni og segir frá því, að hann var í að-

förinni að Tuma Sighvatssyni, og frá viðureign hans við Sturlu

Sighvatsson í Grímsey og undankomu þaðau, enn fremur frá

sekt hans og hrakningum þeim, er hann varð fyrir í sektinni,

þangað til hann komst utan. Frá öllum þessum atburðum er

og sagt í Aróns sögu, |>að er því nauðsynlegt að rannsaka af-

stöðu íslendinga sögu við sögu Áróns, Hjer má nú hugsa sjer

eitt af fernu, annaðhvort hefur höf. ísleudinga sögu haft fyrir
r f

sjer Aróns sögu, eða höf. Aróns sögu hefur haft fyrir sjer Is-

lendinga sögu, eða höfundar beggja sagnanna hafa haft fyrir sjer

eitt sameiginlegt frumrit, eða báðar sögurnar eru sjálfstæðar og
r

hvor annari óháðar. Ur þessu verður rannsökn sú að skera, seni

hjer fer á eftir.

Á rannsókn þessari er nokkru meira vandhæfi, enn ella

mundi, vegna þess að hin sjerstaka Aróns saga er ekki til vor

komin heil og óbreytt frá hendi höfundarins. »Hún var á 17.

öld að eins til á einni skinnbók, og þaðan eru öU önnur hand-

rit hennar komin. Bók þessi er Nr. 55 Id. i 4° í safni Árna,

enn nú er ekki til nema 1 örk (8 blöð) af henni; á fyrra hluta

arkarinnar, ðV^ blaði, er síðari helraingur sögunnar, enn á 2^2

siöasta blaði er upphaf |>órðar sögu hreðu. Bókin er allvel

rituð, í lok 14. aldar á að gizka . . . Á miðri 17. öld var bókin

í Skálholti, og var þá fyllri enn nú«; þó vantaði þá 2 blöð í

hana, sitt á hvorum stað í sögunni; »er til afskrift sjera Jóns

Erlendssonar í Villingaholti af Aróns sögu þessari (AM. 212.

folio) . . J>essi afskrift sjera Jóns er einhver hin lakasta, sem

til er frá hans hendi, því að skinnbókin hefur að framan verið

mjög máð; . . . þar að auki er nú ekki svo vel, að vjer höfum

afskrift sjera Jóns heila, því mörg blöð hafa týnzt úr henni;

verðum vjer því að bjargast við afskrift á aðra hönd, ritaða í

* Sturl.^ II, 43. bls. ^I, 233. bls.



Vigur 1682«.^ Á þessum handritum er grundvölluð útgáfa

hinnar sjerstöku Áróns sögu í Bisk. I, 619.— 638. bls. og í

Sturl.2 II, 312.—347. bls., og hefur útgefandinn, Guðbrandur

Vigfússon, fylgt skinnhandritinu, það sem það nær, enn þá kafla,

sem vantaði í það, hefur hann tekið eftir afskrift sjera Jóns Er-

lendssonar, enn þar sem vantaði i hana, hefur hann farið eftir

Vigrarbók. Með þessu móti hefur útgefandauum tekizt að setja

aftur saman hina sjerstöku Áróns sögu, eins og hún var í skinn-

bandritinu 551d. 4^ meðan það var fyllra enn nú, á 17. öld.

Enn þær tvær eyður, sem þá vóru í söguna, mundu standa

auðar og ófullar, ef ekki væri handritiö Eesensbók (AM. 399,
4*^) af Guðmundar sögu Arasonar »hinni elztu«, sem er sam-

setningur af prestsögu Guðmundar, íslendinga sögu Sturlu og

^röns sögu'^ Úr þessu handriti hefur útgefandinn fylt báðar

öyðurnar í Áróns sögu. Enn nú er það aðgæzluvert, að Resens-

bók fylgir engan veginn trúlega Áróns sögu í þeim köflum, þar

sem vjer höfum hana til samanburðar, heldur bætir inn í hana hjer

og hvar greinum úr íslendiuga sögu Sturlu eftir geðþótta.^ pað er

' Bisk. I, LXVI. bls,

Bisk. I, LXL—LXIL bls.

^ Resensbók íylgir báðiam þessum sögum á víxl án fastrar reglu.

þannig ber henni saman við Ár. um það, að Einarr skemmingur
hafi fengiö í fyrsta sinn á páskum nefdreyra þann, sem síðar dró

hann íil dauða, og er hann þá kominn úr Málmey til Grímseyjar

meö Guömundi biskupi (Bisk. I, 52L—522. bls. — Ár. Sturl;-* U,

318.—319. bls.), enn Islendinga saga segir, að biskup haíi setið í

Málmey »um fram páska<, og að þar hafi Einarr andazt af nef-

dreyra, enn eftir páska hafi biskup farið norður til Grímseyjar,

(SturL' II, 66. bls. ^ í, 253. bls.). Enn rjett á eftir hleypir Resens-

bók inn heilum kapítula úr Islendinga sögu, sem ekki stendur í

Ár. (Bisk. I, 522.-523. bls. = SturL' 11, 66.-68. bls. ^i, 253.—

254. bls.). Upphaf 80. k, Guðmundar sögu er í Resensbók tekið

eftir íslendinga sögu, enn alt í einu, í miöri setningu. skiftir húu
um og fylgir Ár. út kapítulann (Bisk. I, 523.-524. bls. 3. neðan-

málsgr. SturL* II, 68. bls. ^I, 254.-255. bls. Ár. SturL^ IL 319.

bls ); aftan til i kapítulanum bætir þó Resensbók inn í Áróns sögu

textann lítilli grein úr íslendinga sögu um liösfjölda biskupsmanna

íBisk. I, 525. bls. 2. neðanmálsgrein = SturL' 11, bls. 68'^ bls.

255-*), og var það þó óþarfi, því að Ár. getur síðar um, hve marga
menn biskup haíi haft til varnar (SturL^ 11, bls. 321^), og Resens-

bók tekur einnig þá grein eftir Ár. (Bisk. I, bls. 526"). Síðast i
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því ekkert að marka, þó að Besenshöh og Islendinga saga hafi mart

líM í frásögninni um Arón, þar sem vjer höfum ekki hina sjer-

stöku Áróns sögu til samanburðar, því að þetta getur verið

komið beinlínis úr íslendinga sögu inn í Kesensbók. Aftur á

móti má ganga að því vísu, ef Eesensbók greinir á við íslend-

inga sögu, að þau atriði sje tekin úr Aróns sögu, þvi að í þætt-

inum um Árón hefur Kesensb. ekki haft fyrir sjer fleiri enn

þessar tvær sögur.

Af því, sem nú var sagt, leiðir það, að vjer megum fyrst

um sinn als ekki taka neitt tillit til Kesensbókar, þegar vjer nú

tökum fyrir oss að rannsaka afstöðu Islendinga sögu og Aróns

sögu, heldur veröura vjer að bera Islendinga sögu saman við

hina sjerstöht Aróns sögu, svo langt sem hún nær. Að því

búnu munum vjer taka fram þau atriði, sem Kesensbók greinir

á um við Islendinga sögu, og rannsaka, hvort þau gefa tilefni

til nokkurrar ályktunar viðvíkjandi því máli, sem hjer ræðir um.

I formála sínum fyrir Biskupasögum fer Guðbr. Vigfússon

svo látandi orðum um sambandið milli Islendinga sögu Sturlu

og Áróns sögu:^ »|>að má sjá, að Sturla hefur ekki þekt Áróns

sögu, þegar hann setti saman Islendinga sögu sína (Sturlungu);

það sjest á frásögn Sturlu um Grímseyjarför og hrakninga Ár-

óns, sem ávalt er með öðrum orðura sagt hjá Sturlu enn hjá

hinum, og ekki lítill atvikamunur. Enn það lítur og svo út,

sem höf. Áróns sögu hafl ekki þekt Sturlungu, því sumum at-

vikum um hrakninga Aróns sleppir hann, sem standa í Sturl-

uDgu, er bann mundi varla hafa gert, ef hann hefði þekt þá

bók«.

Eftir nákværaan samanburð á þeim tveim sögum, sem hjer

er um að ræða, hef jeg komizt alveg að sömu niðurstöðu og

Guðbrandur Vigfússon, að hvorugur söguritarinn hafi þekt annan.

Jeg mun nú leitast við að sanna þetta nákvæmar.

Vjer skulum þá fyrst taka það fram, sem í fljótu bragði

kynni að virðast mæla með því, að sögurnar sjeu ekki óháðar

hvor annari. Islendinga saga segir frá því, að Árón hafi vaxið

sama kapítula eykur Resensbók enu inn lítilli grein úr íslendinga

sögu (Bisk. I, bls. 525="° ^ Sturl.^ II, bls. 68". ^i, bls. 255^).

þetta virðist vera nóg til að sýna. hvernig Resensbók hleypur úr

einni sögunni í aðra.

' Bisk. I, LXVII. bls.



upp að fóstri ^með ágætuin löaDni forláki Ketilssyni í Hitar-

dal«, og að þeir Sturla Sighvatsson hafi verið fóstbræður, þar til

er Sturla fór burt úr Hitardal fimtán vetra gamall tii föður

síns, enn Árón í Flatey til Eyjólfs. :*Kóniu þá í greinir nökk-

urar með þeim, áðr þeir skilðu".^ petta kynni í fljótu bragði

að virðast vera útdráttur úr Áróns sögu 2. k., sem segir frá

þessu miklu greinilegar, og að nokkru leyti með keimlíkum orð-

um.2 |)<5 er orðavalið ekki svo líkt, að af því megi ráða, að

öunur sagan hafi haft hiua fyrir sjer, og hjer við bætist, að það

er nokkuð vafasamt, hvort vjer höfum hjer Islendinga sögu text-

ann upphaflegan og óbreyttan. Sturla er annars ekki vanur því.

þó að hann nefni einhvern höfðingja, að kalla hann »ágætan

mann«, og þetta er hjer því grunsamara, sem þetta heiðursnafn

er á þessum stað haft um Þorlák Ketilsson^ sem virðist hafa

verið forfaðir safnanda Sturlungu. |>að er því mjög líklegt, að

safnandinn hafi hjer aukið þessu inn í til þess að heiðra forföður

sinn, og ef til viU hefur hann breytt fleiru í þessum litla kafla.

Af honum einum verður því ekkert ráðið. Aðgæzluverð er líka

ósamkvæmni sú, sem er á miUi sagnanna um það, að Islend-

inga saga segir, að Árón hafi farið beint frá f>orláki til Eyjólfs

í Platey, enn Áróns saga, að hann hafi fyrst farið til Helga

föðurbróður síns og síðar með honum til Eyjólfs.

Sagan um það, þegar Tumi Sighvatsson hrakti Guðmund
biskup af stóli sínum út til Málmeyjar og settist sjálfur á Hóla-

stað, er alt öðruvísi sögð í Islendinga sögu enn í Aróns sögu.

Orðavalið er ólíkt og efnið ekki heldur hið sama, því að hjer

fyllir hvor sagan aðra. Islendinga saga segir þannig frá samn-
ingum Tuma við bændur í Skagafirði, sem Áróns saga getur

<^kki um, enn aftur á móti segir íslendinga saga ekki frá því,

sem stendur í Áróns sögu, að biskup hafi sent vestur eftir Eyj-

ólfi Kárssyni. Að eins ein lítil málsgrein er lík í báðum sögunum,

enn það virðist geta verið sprottið af tilviljun einni, enda eru.

orðin ekki alveg samhljóða.^

^ Sturl.i II, 43. bls. I, 233. bls.

' Bisk. I, 620. bls. Sturl.^ II. 313. bls. þau orð í Áróns s., sem eink-

um minna á íslendinga sögu, eru þessi: 'Maör hét porlákr ok var

Ketiisson, er bjó í Hitardal. . ., ok var göfugmenni mikit«. •Enn

þá er meirr tók at greinask með þeim kumpánum« o. s. frv.

Sturl.i 11, 65. bls. M, 252, bls.: ^Tumi sezk nú á síaðinn með
sveit sína, sem hann væri hans föðurleifð*. Sbr. Áróns s. Bisk.
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Aróns saga segir því næst frá útivist Bagla^ í Málmey

og aðdráttum þeirra; enn þá kemur bin fyrri eyða í hinni sjer-

stöku Áróns sögu.'^ Eftir eyðuna byrjar sagan á för Bagla tii

Grímseyjar og veru þeirra þar, þangað til Sighvatr og Sturla

koma.^ Allur þessi kafli er mjög ólíkur íslendinga sögu, og hef

jeg áður tekið fram missagnirnar um andlát Einars skemmings.*

pá hefst sagan um Grímseyjarför þeirra Sturlu og Sighvats,

Frásögnin um þá atburði, sem urðu í Grímsey, er svo mismun-

andi í sögunum, að það er auðsjeð, að bjer er um tvær sjálf-

stæðar sögusagnir að ræða. l^annig segir Islendinga saga, að í

einnl vík hafi 11 verið til varnar með Áróni, enn Áróns saga,

að hann haíi verið við 18. mann, þar sem hann var staddur.^

Viðureign þeirra Aróns og Sturlu er reyndar líkt lýst í báðum

sögunum, enn þó er orðavalið mismunandi, og svo er líka ósam-

kvæmni í því, að íslendinga saga segir, að Sturla hafi þegar 1

fyrstu atlögu lagt í kinn Áróni og um þveran munninn og út

um aðra kinn, enn Áróns saga getur reyndar um þetta sár, enn

í annari röð, og segir ekki, hver því hafi sært^ Islendinga

saga segir, að tveir prestar, Snorri og Knútr, hafi verið teknir

i hírhjuyarði og geldir. Áróns saga getur um hið sama, enn

segir, að þeir hafi verið dregnir úr lárlijii? íslendinga saga

talar ekkert um það, að Einarr skemmingur hafi verið grafinn

upp og iíkinu misþyrmt, eins og Áróns saga segir frá,^ og stendur

þetta í sambandi við missögnina, sem áður var á drepið, að Ár-

óns s. lætur Einar andast í Grímsey, enn íslendinga saga í

I, 517. Sturl.-^ II. 3U: «SeUisk þá Tuitjí á staðinn aí Hólum, ok

lagði undir sik heilagra manna eign, svá sem hann væri erfingi

oröinn'.

^ Svo nefni jeg biskupsmenn, eins og Guðmundr skáld Oddsson

gerir í vísu þeirri, sem tilfærð er í íslendinga sögu 49, k. (Sturl.'

II, 68. bls. ^ I, 254. bls.).

^ Bisk. I, 517. bls. 2. neöanmálsgrein.

3 Bisk. I, 521. bls. 2. neðanmálsgrein.

^ Sjá hjer að framan 255. bls.

* Síurl.^ II. 69^ M, 255'^ Sbr. Áróns sögu, Bisk. I, 525»«. Sturl.'-

11, 320^
« Sturl.i 11, 69^^ M, 255^«. Sbr. Áróns s. Bisk. I, 528»«. Sturl." H.

322»^

^ Sturl.i II, 69-28. 2 255íi6^ k^^^^^ s_ bisJj^ ^ 52923^ SturL^ II, 328^^

« Bisk. I, 529-580. Sturl. II, 323. bls.



Málmey. Um skilnað þeirra mága Áróns og Eyjólfs ber sögun-

um ekki heldur saman. íslendinga saga segir, að Árón hafi

legið í brúkinu eftir viðureign þeirra Sturlu, þangað til Eyjólfr

kom til hans, og hafi Eyjólfr tekið hann í faðm sjer og borið

hann út á skip, enn Aróns saga, að Árón hafi setið með vopn-

um sinum, þegar Eyjólfr kom að honum og gengið með honum
til skipsins. pá tekur við síðari eyðan í hinni sjerstöku Áróns

sögu.

|>að má þó með engu móti ganga fram hjá því þegjandi,

að í Grímseyjar þætti Áróns sögu er einn lítill kafli mjög líkur

og í íslendinga sögu, J^að er frásögnin um það, þegar Árón

sækir vopn Tuma, og einkum um viðtal hans við Guðmund
biskup.^ Samt er svo mikil ósamkvæmni á milli sagnanna jafn-

vel á þessum stað, að þær sýnast vera hvor annari óháðar.

Þaunig segir Islendinga saga, að viðtal þeirra Áróns og biskups

hafi orðið, þegar Árón var á heimleið að sækja vopnin, enn Ár-

óns saga, að Árón hafi haft tal af biskupi, þegar hann hafði

tekið vopnin og var á leiðinni aftur niður til sjávar, og Aróns

saga — sem annars er miklu fyllri enn Islendinga saga — getur

ekki heldur í þessu sambandi um draum Áróns, að biskup legöi

yfir hann skikkju sína, sem íslendinga saga segir frá. Og þó

að einstaka orðatiltæki í báðum sögunum sjeu svo að kalla hin

sömu,^ þá þarf það ekki að vera sprottið af neinu öðru enn því,

að báðar sögurnar segja frá sama atburðinum, einkanlega hafi

hin upphaflega munnlega heimild þeirra verið hin saraa, sem lík-

legt er, þvi að eflaust er frásögnin um þetta atvik komin óbein-

línis frá Áróni í báðum sögunum.

Eftir eyðuna byrjar hin sjerstaka Áróns saga á því að segja

frá hrakninguffi Áróns um Austurland og komu hans til Svína-

fells.^ Islendinga saga segir í örfáum orðum frá hinu sama,

' Sturl.^ II, 69. bls. ^I, 255. bls. Áróns saga, Bisk. I, 525—526.

Sturl. 11, 320.

^ ísl. s,: >(biskup) spurði ef hann (Árón) vildi skriftask. Árón kvað

eigi tóm at því. »Ver góðr við fátœkja menn«, segir biskup, >en

sjásk munum vit enn*. Sbr. Áróns s. : >ok vil ek nú, son minn,

at þú gangir til skriftar við mik.* »Ekki er nú tóm til þess, herra.<

segir Árón »Vel er 'slíkt mælt," segir biskup, >ok vertu

sem bezt við fátæka menn , . . . . en þó væntir mik, at vit sjá-

imsk enn síðarr.*

' Bisk. I, 535-539. Sturl.- II, 326—329.
17*
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þó með þeirri missögn, að liún lætur Árón vera við annan

inann, þegar hann kemur til Svínafells, enn af Árdns sögu er

svo að sjá, sem hann hafi þá verið einn. að íslendinga saga

fari hjer fljótt yfir sögu, þá hefur hún þó það fram yfir Áróns

sögu, að hún segir, að Árón hafi skilið eftir hjálm Tuma og

brynju að Svínafelli, enn farið með saxið.^

Öll sagan um hrakninga Áróns á Vesturlandi, eftir það að

hann var sekur orðinn, er alsendis ólík í báðum sögunum. ís-

lendinga saga veit ekkert um samfundi Áróns og móður hans.

þegar hann kom að austan, nje um dvöl hans í Árónshelli, sem

Áróns saga segir frá. Báðar sögurnar geta hvor á sinn hátt um
veru hans á Eyri 1 Arnarfirði með Hrafnssonum, enn um hitt

ber þeim ekki saman, hverjar afleiðingar þessar skógarmanns-

bjargir hafi haft fyrir Hrafnssonu. íslendinga saga segir, að

Sturla Sighvatsson hafi búið mál á hendur þeim um bjargir við

Árón og að Staðar-Böðvarr hafi handsalað fyrir þá á þingi og

goldið 10 hundruð. Enn Áróns saga segir, að Sturla hafi farið

vestur í Selárdal og stefnt þangað Hrafnssonum og haft af þeim

sjálfdæmi, og skyldi sex tigir hundraða gjaldast.*-^ íslendinga

saga hefur hjer víst rjettara að mæla enn Áróns saga, þvi að

engum getum vjer betur trúað til að segja rjett frá gjörð þess-

ari enn Sturlu J>órðarsyni, þar sem bróðir hans handsalaði hana.

Sögurnar segja báðar frá því, er Árón duldist í Geirþjófs-

firði, nálægt hinum fornu skógarmannsstöðvum Gísla Súrssonar,

og frá hrakförum þeim, sem flugumenn Sturlu Sighvatssonar

fóru þar fyrir honum, enn frásögn þeirra um þetta er mjög mis-

munandi. Aróns saga kallar bóndann á Eyri, sem Arón dvelur

hjá, Jóhamar, enn íslendinga saga |>órarin. Áróns saga segir,

að þeir tveir menn, sem fyrst komu til Áróns, þar sem hann var

að gera að báti bónda, og síðar veittu honum gegn flugumönn-
r_

unum, hafi hvorugur þekt hann, enn Islendinga saga, að þeir hafi

Hður verið með Guðmundi biskupi og annar þeirra beinlínis ætlað

að finna Árón. íslendinga saga segir, að Árón hafi haft öxi til

vígsins, enn Áróns saga, að hann hafi haft saxið Tumanaut. 1

þessu sambandi segir Áróns saga frá draum Áróns, sem í Is-

lendinga sögu er settur í samband við bardagann i Grímsey, er

' SiMvV II, 71. bls. M, 257. bls.

^ SinxV II, 83. bls. H, 267. bls. Áróns s. Bisk. I. 621-622. Sturl.-

II, 331.
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honum þótti Guðmundr biskup færa sig í kórkápu sína (sbr.

hjer að framan á 259. bls.). Ýmisleg ósamkvæmni er og miUi

sagnanna um viðureign þeirra Áróns og fjelaga hans við flugu-

niennina, svo að auðsjeð er, að báðar sögurnar eru hvor annari

óháðar. Islendinga saga veit ekkert um dvöl Áróns að Lokin-

hömrum, nje að hann hafi hitt Hafþóri móðurbróður sinn þar

vestra, sem Áróns saga segir. Aftur á móti er Áróns sögu

jafnókunnugt um veru Áróns í hellinum í Arnarbælisdal á Barða-

strönd. Islendinga saga segir, að Arón hati tekið skip frá Jóni

Auðunnarsyni að Vaðli og farið á þvi suöur yfir Breiðafjörö og

hrundið út síðan, og hafi skipið rekið á Eyri til J>órðar Sturlu-

sonar. Aftur segir Áróns saga, að Árón hafi fyrst farið í ýmsar

eyjar á Breiðafirði, og þaðan til meginlands á Skógarströnd.

Hjer hefur íslendinga saga auðvitað rjettara að mæla, því að

Sturla hefur eflaust haft söguna um þetta frá föður sínum, og

gat jafnvel sjálfur munað eftir því, þegar skipið rak á Eyri, því

að hann var þá nokkuð farinn að stálpast (10 vetra). íslend-

inga saga segir og frá því, að Sturla Sighvatsson hafi farið við

þriðja mann út til Helgafells, og að Árón hafi verið við jafn-

marga menn í skógi út frá Valshamri, þegar Sturla fór þar um
og viljað ráða á hann, enn RafþÓYT^ móðurbróðir hans hafi

haldið honum, enn fremur að Sturla hafi í þessari ferð sent

^Björn<í2 á Eyri til J>órðar aðSnjósna um Árón, hvort hann væri

þar í sveit.^

^ Islendinga saga nefnir þennan mann altaf þannig, enn Aróns saga

'Hafþbri.

^ |>essi >Björn« kemur hjer eins og ^skoUinn úr sauðarleggnum*, því

að hann hefur ekki verið nefndur áður því nafni. Af sambandinu

má ráöa, að hann sje sami maðurinn og annarhvor af fylgdar-

mönnum Sturlu í þessari Helgafellsferð, sem nefndir eru rjett á

undan >Vigfúss ívarsson< og »Kol&einn Jónsson*. Líklegast þykir

mjer, að Kolfceinn sje ritvilla fyrir Kolðjörn, og að Byórn sje sami

maðurinn og KolfeyóVn, enda sjest á hinni eldri útg. Sturh, (11, 85.

bls. 2. nmgr.) að sum hdr. hafa hjer KolbjÖm og rjett á eftir er

Björn líka nefndur Kolbjörn í elzta Sturlunguhdr. (SturL' I, 269.

bls, 2. nmgr.). það er líka eflaust ekki ófyrirsynju tekið fram í

Islendinga sögu, aö þessi maður átti móöur á Eyri. Með því er

gefið í skyn að Sturla hafi sent hann í þeirri von, að fáa mundi

gruna, að hann væri njósnarmaður, þar sem hann hafði svo gott

erindi, að finna móður sína.

' Sturl.^ II, 83-85, hls, M, 267.-268. hls. Áróns saga, Bisk. 1, 622.

-627. Sturl.2 II, 331—336.
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Talsverðar missagair eru í sögunum um viðureign þeirra Sturlu

og Áróns að Valshamri. Samkvæmt Sturlungu kom Sturla þangað

á næturþeli, enn samkvæmt Áróns sögu um dag, og er frásögu

Sturlungu hjer sem víðar sennilegri, því að ýmislegt í frásögn-

inni verður lítt skiljanlegt, ef menn hugsa sjer að það hafi farið

fram um hábjartan dag, t. d. njósnarferð Hafþóris móðurbróður

Áróns heim að bænum og undankoma Aróns, sem mátti heita

kraftaverk, þó að dimt væri, enn er alsendis ótrúleg, hafi bjart

verið, við slíkt ofurefli sem eiga var. Hafi dimt verið, er það

líka skiljanlegt, sem báðar sögurnar segja, að Eirekr Birkibeinn

ekki vissi, hvort hann hefði drepið Hafþóri eða Árón, því að í

björtu munu þeir hafa verið auðþektir hvor frá öðrum, annar

roskinn, enn hinn ungur. Ekki ber sögunum heldur alveg saman

um víg Hafþóris; segir íslendinga saga, að hann hafi verið

höggvinn í kinnina, þegar hann lá á skjánum og var að njósna,

enn Áróns saga, að hann hafi verið kominn ofan af stofunni, þegar

hann var veginn. íslendinga saga getur um eitt atvik, sem Áróns sögu

er ókunnugtum, aðj^þeim Sturlumönnum sýndisk sem lýsu nökkurri

brygði fyrir hamarinn ok litu þeir þar tiU, og að þetta stuðlaði að

því að Árón komst undan, og var það síðar skoðað sem jartein

Guðmundar biskups Arasonar.^ Aróns saga enn ekki Islendinga

saga segir frá því, að maður, sem Páll hét, hafi hlotið öxar-

hamarshögg. Aftur á móti er íslendinga saga ein til frásagnar

um það, að það hafi verið Björn (= KolbjörnP), sem laust Vig-

fús bónda á Valshamri öxarhamarshögg, og að Sturla Sighvats-

son hafi haft sjálfdæmi af Vigfúsi fyrir bjargir við Árón og gert

af honum Valshamarseyjar, enn um þetta hið síðara atvik mátti

Sturlu |>órðarsyni vera kunnugt fremur öðrum, því að Sturla

Sighvatsson greiddi síðan eyjarnar J>órði föður hans í bætur fyrir

Hvammsför. Líka greinir sögurnar á um, hvert Árón hafi flúið

eftir fundinn að Valshamri; segir íslendinga saga, að hann hafi

farið beina leið að Rauðamel til móður sinnar, enn Áróns saga.

að hann hafi fyrst farið að Höfða, og hafi verið sent þaðan

eftir Sigríði móður hans til að lækna hann, enn seinna hafi

hann farið frá Höfða að Rauðamel.*

Islendinga saga getur þess, að Arón hafi farið frá Eauða-

' Bisk. IL 117. bls.

2 Sturl.' II, 85.-86. bls. U, 268.-269. bls. Áróns saga Bisk. L 627.

-630. bís. Sturl.2 II, 336.-339. bls.
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mel í Eyrarhrepp, þegar hann var fær, og dvalið á Berserkseyri

með Halldóri Árnasyni og hitt þar oft föður sinn, og að Stark-

aðr kjappi hafi þar komíð til hans. Hjer fer Sturla eflaust ann-

aðhvort eftir sögn föður síns eða ef til viU eftir minni sínu.

Aróns saga veit ekkert um neitt af þessu. Frá vígi Sigmundar

snaga er og miklu greinilegar sagt í íslendinga sögu enn í Áróns

sögu, og það missagt, að íslendinga saga segir, að Árón hafi

haft Starkað kjappa með sjer, þegar hann drap Sigmund, og hafi

Starkaðr tælt hann út úr bænum, og Árón vegið hann, þegar

hann kom út, enn Áróns saga getur þess ekki, að neinn hafi

verið með Áróuij og segir, að Sigmundr hafi verið úti staddur,

þogar Árón bar að og drap hann, Báðar sögurnar segja, að

Árón hafi farið suður á Rosmhvalanes eftir víg Sigmundar snaga-,

enn greinir á um það, að Áróns saga segir, að hann hafi verið

þar hjá Einari Snorrasyni, móðurbróður sínum, enn íslendinga

saga, að hann hafi dvaiið á Hvalsnesi hjá J>orsteini. Af Eosm-

hvalanesi fór Árón í Odda til Haralds Sæmundarsonar og kom
hann honum utan, og ber báðum sögunum saman um það, enn

um hitt fer tvennum sögunum, hvert hann hafi farið, þegar hann

kom til Noregs; segir Áróns saga, að hann hafi farið til Skúla

jarls, enn íslendinga saga, að hann hafi leitað á fund Hákonar

konungs.i Síðan minnist íslendinga saga lauslega á Jórsalaferð

Aróns, sem Aróns saga segir greinilega frá, og getur þess að

lokum, að hann hafi orðið hirðmaður Hákonar konungs, og lýkur

svo að segja frá Áróni, og verða sögurnar ekki framar sara-

ferða upp frá þessu.

Vjer höfum hjer að framan borið hina sjerstöku Áróns sögu,

það sem hún nær, saman við íslendinga sögu, og gengið af

ásettu ráði fram hjá þeim köflum sögunnar, sem vantar í hina

sjerstöku sögu og útgefandinn hefur tekið eftir Resensbók, af því

að þessir kaflar eru ekki að minni skoðun hrein og óbjöguð Ár-
óns saga, heldur samtíningur úr henni og íslendinga sögu, Af
þessum samanburði er það Ijóst, að hinar umræddu sögur eru

svo fullar af missögnum og enda mótsögnum hvor við aðra,

að þær hljóta að vera sjálfstæðar og hvor annari óháðar. J>etta

styrkist enn betur, ef vjer nú tökum þá kafla Áróns sögu til

samanburðar, sem að eins standa í Resensbók. Sumt í þessum

' Sturl.^ II, 86.-87. bls. ' I, 269.—270. bls. Áróns saga, Bisk. I,

630.-631. bls. Sturl.- II. 339.—340. bls.
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köflum er orðrjett samhljóða Ísleudinga sögu og auðsjáanlega

skrifað eftir henni, t. d. frásögnin ura víg Tuma Sighvatssonar; ^

3umt er aftur á móti alveg ólíkt íslendinga sögu að orðfæri og

jafnvel í beinni mótsögn við hana, og er það bersýnilega tekið

eftir Áróns sögu. J>annig segir Resensbók, að biskupsmenn,

þeir er að Tuma fóru, hafi verið hálfur fjórði tugur manna, enn

íslendinga saga, að þeir bafi verið þrír tigir saman. Resensbók

getur þess og, að Aróni hafi verið kendur áverki við Tuma, sem

hann fjekk, áður hann gekk út á vald Bagla, enn Islendinga

saga talar als ekkert um það.^ Reseusbók segir einnig að sumu

leyti með alt öðrum orðum enn Islendinga saga frá vörn Eyj-

ólfs Kárssonar 1 Grímsey, og er þar j'mislegt missagt. |>annig

segir Islendinga saga, að Eyjólfr hafi viljað meiða skip í eynni,

til þess að ekki yrði róið eftir þeim Aróni, og hafi því farið til

rimanausts^ eins og verið að berja um ferju, sem þar var, þegar

óvinir hans beyrðu til hans og hlupu til og sóttu að bonum,

enn Resensbók veit ekkert um meiðingar skipa, heldur segir, að

Eyjólfr hafi sjezt, áður enn hann kom að naustinu, og leitað

sjer vígis i því, þegar á hann var ráðið. Islendinga saga segir

alt skemra frá vörn Eyjólfs enn Resensbók, enn þó segir hún

það fyllra, að JBrandr hafi veitt Eyjólfi lagið, sem hann fjekk

undir höndina, Svo er og sú ósamkvæmni, að sá maður, sem

fót hjó uudan Eyjólfi, heitir í íslendinga sögu pórir, enn Már í

Resensbók,^ og að íslendinga saga segir, að 32 menn hafi drukkn-

að á heimleið úr Grímsey af liði þeirra Sighvats, enn Reseus-

bók, að »hálfr fjórði tegr ok eigi færi« hafi drukknað.^

Merkilegt er það, sem sýnt hefur verið hjer að framan, að

íslendinga saga skuli segja miklu nákvæmar enn Áróns saga frá

þeim viðburðum, sem gerast í Eyrarsveit, uppeldisstöðvum Sturlu

pórðarsonar, og þar í grend, og eins frá því, sem á einhvern

' Bisk. I, 519.-620. bls. = Sturl.^ II, 66. M, 252.-253. bls.

' Bisk, I,, 518.—519. bls. Sturl.^ II, 66. bls. ' I, 252. bls.

Báðar útgáfur Sturlungu hafa þetta orð ranglega með stórum staf,

eíns og það væri eiginnafn. Orðið þýðir eflaust hjallnaust eöa

nausthjallur^ o: naust sem hefur hliðar úr rimum enn ekki úr

torfi. Landnáma (2. 19. ísl. s. 1843, I, 118) talar um iorfnauat,

sem er þessu gagnstætt og þýðir naust rneö torfveggjum.

* SturL^ II, 70. bls. 256. bls. Bísk. I, 531 bls.

' Sturl.^ II, 70.-71. bls. ' I, 256. bls. Bisk. I, 533. bls.
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hátt snertir ættmenn Sturlu, f>órð föður hans eða Böðvar bröður

hans. |>etta sýnir oss tvent, fyrst það, að Sturlu muni með
rjettu vera eignuð íslendinga saga, og í öðru lagi, að höf. Ar-
óns sögu hafi ekki haft fyrir sjer íslendinga sögu, því að annars

mundi hann eflaust hafa farið eftir henni.

Hins vegar er það ýmislegt, sem bendir til þess, að Áróns
saga sje talsvert yngri enn íslendinga saga, og sýnir þetta, þó að

ekki væri annað, að Sturla hefur ekki getað haft fyrir sjer Áróns

sögu. Guðbrandur Vigfússon heldur því reyndar fram í formála

fyrir Biskupa söguœ, að Áróns saga sje skrifuð eigi síðar enu

um 1270, því að það sje ^auðsjeð, að alt sje ritað eftir sögn

manna, sem lifðu samtiða þeim tíðindum, sem gerðust 1222 í

Grímsey og á Valshamri« (1224),, og tilfærir hann þessu máli til

stuðnings tvo staði úr sögunni, annan úr 14. k. : »hafa þeir

menn þat sagt, er þar vóru<í (að Valshamri)/ enn hinn úr 6. k.,

þar sem segir um Sturlu Sighvatsson, að hann hafi verið »hinn

bráðgörvasti maðr, sem allir hafa eitt um talat, þeir er hann hafa

sét«.2 Jeg skal ekki hafa það á móti hinum síðara stað, að hann

finst að eins í Kesensbók í þeim kafla, sem eyða er fyrir í hand-

ritum Áróns sögu, því að það eru öll líkindi tii, að þetta sje

tekið úr sögu Áróns — að minsta kosti hefur íslendinga saga

ekkert tilsvarandi. Enn samt virðist ályktun sú, sem Guð-

brandur Vigfússon dregur út úr þessum tveim stöðum, vera

nokkuð hæpin. Fyrst og fremst segir höf. sögunnar ekki með
berum orðum, að hann hafi sjálfur talað við menn, sem verið

höfðu að Valshamri eða höfðu sjeð Sturlu; það er ekkert á móti

því, að vitnisburður þeirra manua, sem að Valshamri vóru, eða

þeirra, sem höfðu sjeð Sturlu, hafi farið margra á railli, áður

hann kom til höfundarins, og ef svo væri, gæti sagan verið rituð

^jög löngu eftir viðburðina. Enn setjum nú svo, sem líklegast

€r, að orð þessi bendi til þess, að höfundurinn hafi haft sögur

sínar frá manni, sem hafði talað við Valshamarsmenn og sjeð

Sturlu, þá sannar það með engu móti það, að sagan sje samsett

eigi siðar enn 1270. Enginn maður er líklegri til þess að hafa

verið sögumaður höfundarins enn bróðir Áróns, Olafr Hjörleifs-

son, ábóti að Helgafelli. Hann dó árið 1302," og mun þá hafa

' Bisk. I, 629. bls. Sturl.2 IL 338. bls.

' Bisk. I, 524. bls. Sturl.=> II, 319. bls.

* ísl. annilar (G. Storm, 340. bls.).
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verið um nírætt, fæddur um 1210/ og hefur hann eftir því

verið hjer um bil 14 vetra, þegar Árón og Sturla áttust við

að Valshamri, og kominn undir þrítugt, þegar Sturla Sigbvats-

son Ijezt (1238). Á þessu sjest, að sagan getur vel verið skrifuð

um 1300 eftir munnlegri fyrirsögn manns, sem var korainn til

vits og ára, þegar sagan gerðist, og mundi Sturlu Sigbvats-

son. Enn nú er það engan veginn sjálfsagt, að sagan sje skrifuð

eftir frásögn lifandi manus. J>að getur vel verið, að böfundur-

iun bafi ekki skrifað hana upp fyr enn nokkru eftir dauða sögu-

mannsins, t. d. um 1320, ef hann hefur baft sagnir af Ölafi.

Jeg tek þetta ekki fram, af því að jeg áh'ti, að sagan sje svo

seint skrifuð, heldur til þess að sýna fram á, hvenær hún getur

verið samin í síðasta lagi eftir þeim stöðum, sem Guðbrandur

Vigfússon tilfærir, Sjálfur er jeg á þeirri skoðun, að hún sje

rituð um 1300, og skal jeg nú reyna að færa sönnur á það.

Guðbrandur Vigfússon hefur sannað það, að Áróns saga

hlýtur að vera yngri enn Hákonar saga Sturlu J>órðarsonar, því

að hún vitnar til Hákonar sögu í 16. k. (Bisk. I, 632. Sturl.

Oxf. II, 341). Áróns saga hlýtur því að vera samin eftir 1265,

því að það ár lauk Sturla við Hákonar sögu (Safn til s. ísl.

I, 594).

. í upphafi sögunnar eru taldir þsir höfðingjar, sem helztir

vöru hjer á landi, þegar sagan byrjar, og kallar hún þá »valds-

menn«. f>etta orð er annars aldrei, svo jeg viti, haft um ís-

lenzka böfðingja á þjóðveldistímanum í ritum, sem samin eru,

áður enn þjóðveldið leið undir lok, og íslendinga saga, sem er

samin eftir það, að landið komst undir konung, brúkar það aldrei,

beldur hið vanalega orð höfðingi Orðið valdsmaðr kemst hjer

inn mcð hinum norrænu lögum, Járnsíðu og Jónsbók; þar er

það altítt^ og haft um sýslumenn konungs, sem erfðu hjeraðs-

stjórnina eftir hina fornu höfðingja landsins, goðana.^ Af þessu

er Ijóst, að sagan hlýtur að vera rituð nokkuð löngu eftir það,

að norræn lög komu bingað til lands, þegar orðið valdsmaðr

' Árón bróðir hans var jafnaldri Sturlu Sighvatssonar (Áróns s. 2.

k. Bisk. I, 620. Sturl.2 11, 313. bls.), og er því fæddur árið 1199

(Sturl.^ I, 201. bls.). Ólafr er talinu síðastur þeirra Lræðra í Ár.

(1. k.) og mun því hafa verið yngstur,

" T. d. Járnsíða og Jónsbók, þingfararbálkr, 1,, 2. og 3. k.

^ Sbr. Safn til s. íslands I. 627. bls.
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var komið inn í meðvitund þjóðarinnar og hafði fengið líka þýð-
ing og orðið höfðingi, og má ætla, að það hafi ekki orðið á

skemri tíma enn einum mannsaldri, eða um 1300,

1 11. kapítula segir sagan frá því, aö Árdn hafi verið sekur

gjör og 15 biskupsmenn aðrir, og hafi Aróa haft því meiri seht

aðrir, að »hann var görr sekr skógarmaðr ok óheilagr

óferjandi ok óráðandi öUum bjargráðum, ok á öllum þein)

stórsakir, er hónum veittu nokkur bjargráð«. Hjer hefur höf.

eflaust rangt fyrir sjer í því, að Árón hafi fengið meiri sekt

6Ðn aðrir fyrir atförina að Tuma. Allir þeir, sem að Tuma
fóru, höfðu að fornum lögum unnið sjer til skóggangs,^ og er

^ngin ástæða til að ætla, að þeir feðgar Sighvatr og Sturla, sem
rjeðu öllu á þinginu, hafi hlíft neinum þeirra. Enn allir skóg-

armenn vóru jafnt »óheilagir, óferjandi« o. s. frv. Áþessuerþví
auðsjeð, að höfundi sögunnar hefur verið alveg ókunnugt um hin

fornu landslög, þó að hann viiji sýna lærdóra sinn með því að

hafa upp hina tilfærðu klausu dálítið aflagaða''^ eftir einhverri

fornri iögbók, og hlýtur hann því að hafa lifað og skrifað nokkru

eftir þjóðveldistímann, líklega um 1300.

Jeg hef hjer að framan tekið fram ýmsar missagnir, sem eru

öiiUi íslendinga sögu og Áróns sögu. Sumar af þeim eru þess eðlis, að

þser sýna Ijóslega, að Áróns saga hlýtur að vera talsvert yngri enn

íalendinga saga, því að frásögnin í Áróns sögu er auðsjáanlega

ýkt, og getur það ekki verið sprottið af öðru enn því, að hún
hefur geymzt lengur í munnmælum, áður enn hún var skrifuð

^pp. Mun jeg nú taka fram hið helzta, sem hjer að lýtur,

Aróns saga segir, að 'þeir biskupsmenn, sem að Tuma fóru,

hafi verið samtals 35, enn íslendinga saga, að þeir hafi verið

^O. I Grímseyjarþætti segir Áróns saga, að 18 hafi verið til

varnar með Aróni í þeirri vík, sem hann átti að verja, enn

' Sbr. Grágás, Staðarhólsbók (útg. V. Finsens) 354. grein (378. bls.).

Konungsbók (útg. sama) 109. grein (I, 184.-185. bls.).

' í Grágás stendur ekki öráðandilölhim hjargráðum, heldur það,

sem rjettara er: óráðandi öll hjargráð; sjá t. d. Staðarhólsbók

166. grein (198. bls.), 332. grein (359. bls.). Njála hefur aftur á

móti óráðandi öllum bjargrátum eins og Áróns saga (t. d. oft í

141. k.). enda ber mönnum nú saman um, að hún sje skrifuð eftir

það. að landið komst undir konung, og líklega ekki fyr enn um
1300.
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Jslendinga saga, að þeir haíi að eins verið 11.^ J>essar ýkjur

Áróns sögu eru reyndar ekki svo miklar, að hægt sje að

ráða nokkuð af þeim eingöngu, enn þær eru als ekki þýðingar-

lausar, þegar þær eru skoðaðar í sambandi við aðrar áþreifanlegri

ýkjur sögunnar.

Jeg hef áður bent á missagnirnar um dauða Einars skemm-

ings, og skal jeg alveg láta það liggja á milli hluta, hvor sagan,

Aróns saga eða Islendinga saga, hafi rjettara fyrir sjer um það,

hvar Einarr hafi dáið, hvort heldur í Málmey eða Grímsey, enda

stendur það ekki á miklu. Enn hitt eru auðsjáanlega ýkjur í

Aróns sögu, að þeir feðgar Sighvatr og Sturla hafi látið grafa

Einar upp, til þess að fá vissu fyrir því, að hann væri dáinn,

og að einn af mönnum þeirra, Sigmundr snagi, hafi lostið náinu

öxarham arshögg og spyrnt honum ofan í gröfina. Sturlunga

segir mart af hryðjuverkura íslenzkra höfðingja á 13. öld, enn

ekki man jeg neitt dæmi þess, að þeir hafi á slíkan hátt raskað

friði grafarinnar eða »lagzt á náinn«. Slíkt athæfi lysir gjör-

samlega trúlausum og samvizkulausum mönnum, enn það vóru

þeir feðgar ekki, þó að ástríður þeirra — einkum Sturlu —
stundum blinduðu þá og leiddu þá tii óhæfuverka. Og þó að

trúin hefði eigi banuað þeim slíkt, þá mundi þó hjátrúin hafa

gert það, enn hún mun hafa verið öllu ríkari á 13. öldinni enn

nú á vorum dögum. Öll þessi saga er þannig vafalaust aflaga

borin í munnmælunum, sem hefur hætt við að draga taum dýrð-

lingsins Guðmundar Arasonar og ýkja og ófegra misgerðir þeirra

feðga við hann. Sama lýsir sjer í öðru atviki, þó að lítið sje,

sem Aróns saga segir, að prestarnir Knútr og Snorri hafi verið

teknir úr lárliíu til meiðinga, enn Islendinga saga, að þeir hafi

verið teknir úr hirlcjugaröi.^

* Áróns s, Bisk. L 518 og 525. Sturl. II, 315. og 320. Isl. s. Slurl.'

II, 65. og 70. bls. I, 252. og 255. bls.

^ Áróns s. Bisk. I, 529. bls. Sturl. II, 323. bls. ísl. s. Sturl.^ IL 69.

bls. * I, 255. bls. í þessu sambandi get jeg ekki bundizt þess að

taka fram annað dæmi, sem synir Ijóslega. hvernig ^kjurnar vaxa

smátt og smátt í munnmælunum. íslendinga saga segir (Sturl.^

I, 256), að 32 menn hafi drukknað á heimleið úr Grímsey af þeim.

sem að biskupi fóru; í Áróns s. (Bisk. I, 533, Resensbók) eru þeir

orðnir 35. Enn í »miðsögu* Guðmundar biskups (í hdr. Á. M. 657C

4**), sem er sett saman um 1320 (Bisk. I, LXII. bls.) segir, að einir

32 haíi lifs á land komizt af þeim 300, sem i aÖförinni vóru, og
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Af nokkrutn stöðum í Áróns sögu er það Ijóst, að höfund-

urinn hefur fylgt munnmælum, sem hafa gert heldur mikið úr

burðum og afreksverkum Áróns. f>annig segir íslendinga saga,

að Eyjólfr Kársson hafi komið að Áróni, þar sem hann lá í þara-

brúkinu eftir viðureign þeirra Sturlu í Grímsey, og hafi Eyjólfr

tekið hann í faðm sjer og borið hann á skip út, enn Aróns saga

segir, að Árón hafi setið með vopnum sínum, þegar Eyjólfr kom
að honum, og verið svo sjálfbjarga, að hann hafi staðið upp og

gengið með Eyjólfi, þangað sem skipið var, og út á það.^ Aður
hef jeg tekið það fram, hversu frásögnin um viðureign Áróns og

Sturlu að Valshamri er miklu sennilegri í íslendinga sögu enn

í Áróns sögu, sem lætur Árón einn síns liðs og fótgangandi

komast undan ll^ mönnum, og sumum þeirra ríðandi, um há-

bjartan dag.

Sömuleiðis hef jeg áður vikið á missögnina um sætt Sturlu

og^ Hrafnssona út af björg þeirri, er þeir veittu Áróni, og sýnt,

að íslendinga saga er þar upphaflegri og rjettari enn Áróns saga.

Saga Áróns færir bæturnar, sem Hrafnssynir gjalda Sturlu, úr

10 hundruðum upp í sex tigi hundraða, og er það enn þá eitt

dæmi, sem sýnir, hvernig slíkar tölur vaxa í munnmælunum.^

f>að er einnig athugavert, að Áróns saga segir, að Sturla hafi

síðar koraið til Vestfjarða og leitað eftir við þá menn aðra, sem

borgið höfðu Áróni, og neytt þá til stórra fjárútláta, og hafi

hann í það skifti fengið auldð tvö hundruð hundraða;* þessi upp-

hæð virðist vera ótrúlega há, enda getur Islendinga saga ekki

um þetta einu orði.

Ált þetta, sem nú hefur verið sagt, sýnir það Ijóslega, að

Áróns saga hlýtur að vera töluvert yngri enn íslendinga saga.

Til hins sama bendir og það, að Áróns saga tilfærir allmargar

vísur um Árón eftir |>ormóð Ólafsson, enn Islendinga saga þekkir

er þetta beinlínis haft eftir •frásögnum fyrir norðan landi (Bisk.

I, 533, 4, nmgr.). Hjer hafa munnmælin haft hausavíxl á þeim

sem drukknuðu og þeim sem af komust.

' ísl. s. Sturl.2 I, 255.-256. Áróns saga, Bisk. I, 530. Sturl.' II. 323.

—324.
' »15*, segir Islendinga saga. og hefur hún hjer hærritölu ennÁróns

s. gegn venju.

' ísl s. SinvU 1. 267. hls. Áróns s. Bisk. I, 62L—622. Sturi.' II.

331.

* Áróns s. Bisk. I, 627. Sturl." II, 236.
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enga af þeim. |>essar vísur eru varla ortar fyr enn á 14. öld.

í einni þeirra er fullr haft í aðalhendingu á móti Sturlu,^ og

sýuh það, að skáldið hefur borið rl fram sem ÍZ, enn sá fram-

burður ryður sjer ekki til rúms fyr enn á 14. öld, eins og Kon-

ráð Gíslason hefur sýnt,^ og er hin umrædda vísa í^ormóðar elzta

dæmi hans. Jón |>orkelsson skólastjóri, Konráð Gíslason og

Guðmundur porláksson halda því fram, aö formóðr þessi sje

sami maðurinn og sá porraóðr Ólafsson, sem getið er í annál-

um 1338, að utan haíi farið úr Dýrafirði á skipi því, er Krafs-

inn hjet, og segja annálar, að skipið hafi brotnað við Noreg, enn

menn og fje haldizt; á þessum stað er sá J>ormóðr í einu hand-

riti kallaður prestur og skáld, enn í öðru Ólafsson.^ ?etta virð-

ist vera mjög sennilegt. Jón porkelsson hyggur einnig, að sá

pormóðr Ólafsson, sem vísa er eftir í 77. k. Njálu (»Öngr var

sólar sl0ngvir«, o. s. frv.) sje sami maöurinn og sá, sem hefur

ort um Arón og getið er í annálum, og gizkar á, að hann muni

hafa verið sonur Ólafs ábóta Hjörleifssonar, bróður Áróns.^

Vafalaust hefur J>ormóðr sá, sem orti um Arón, verið af sömu

ætt og hann, einkura þar sem Ólafs nafnið er í ættinni, og að

hann sje sami maðurinn og Njála getur um, styrkist nokkuð við

það, að vísan, sem Njála eignar |>ormóði, stendur að eins í einu

handriti, »Kálfa]ækjarbók«, sera fyrst, þegar sögur fara af, var

eign fórðar Steindórssonar á Ingjaldshóli á Snæfellsnesi, og virð-

ist þannig eiga kyn aitt að rekja til ættstöðva Áróns Hjörleifs-

sonar.^ Mjer hefur dottið í hug, að |>ormóðr þessi kynni ef til

vill að vera höfundur Áróns sögu, enn svo mun þó eigi vera.

Þormóðr virðist hafa ort tvö kvæði um Árón, annað dróttkvætt,

enn hitt hrynhent. Af þessum kvæðum hefur höfundur Aróns

sögu ekki tilfært nema brot hingað og þangað, og á einum stað

» Sturl.^* II, 322. bls. Bisk. I, 529. bls.: ^heiptarfxdlr í móti Sttirhi^.

Njála II, 435.-439.

^ Jón þorkelsson, Skýringar á ivísum í Guðmundar sögu Arasonar og

Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. Rvk. 1872. 12. bls. Konráð Gíslason,

Njála II, 439. bls. Guðmundur þorláksson, Udsigt over de norsk-

islandske skjaíde 166. bls.

*' Jón þorkelsson á fyrgreindum stað. Guðmundur þorláksson ;á

fyrgr. staö) og Guðbrandur Vigfússon (Bisk. I, LXVII.) liafa og

haldiö því fram, aö höfundur vísunnar i Njálu og sá, sem orti um
Árón. sje sami maðurinn.

5 Njála' 11, 670.-673.
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líiá sanna, að hann tilfærir vísur úr hrynhenda kvæðinu í ann-
ari röð enn verið hefur upphaflega, þegar kvæðið var ort^ Ef
skáldið hefði samið sögunaj mundi hann líklega hafa tekið í hana
fleiri af vísum þeim, sem hann sjálfur hafði ort, og eflaust tilfært

þær 1 rjettri röð.

Það má þannig álíta fullsannað, að Áróns saga sje talsvert

yngri enn Islendinga saga Sturlu og líklega ekki samin fyr enn

á öndverðri 14. öld. í>að er að mörgu leyti frdðlegt að bera

saman þessar tvær sögur og sjá, hvernig munnmælin um Árón
hafa aflagazt á þeim tíma, sem leið frá því, að Islendinga saga

var samin, þangað til Áróns saga var færð í letur. J>essi sam-

anburður gefur oss nokkra hugmynd um, hvernig íslendinga-

sögur hafa orðið til, svo að yjer getum, ef svo má að orði kveða,

lyft lítið eitt upp horninu á þeirri dularblæju, sem oftast hvílir

yfir fæðingu sagna vorra; hann fræðir oss um, hvern trúnað vjer

eigum að leggja á sögur vorar, ftverja sagnfræðilega þjðingu þær

hafa. Fyrst og fremst sjest hjer Ijóslega það, sem vjer reyndar

vissum áður, að grundvöJlur sögunnar eru munnmælin. Hún er

hvorki áreiðanlegri nje óáreiðanlegri enn þau. Ýkjur þær, sem

óneitanlega eru í Áróns sögu, gefa oss ekkert tilefni til að ætla,

að höfundur hennar hafl skrökvað neinu upp eða rangfært neitt

vísvitandi, heldur eru þær eingöngu að kenna munnmælunum,
sem höfundurinn fór eftir. Allar munnlegar sögusagnir, sem

ganga manna á miUi um langan tíma, eru undirorpnar því, að

þær hljóta að aflagast meira eða minna, einkum í smáatriðum,
og íslenzk muunmæli hlýða þessum lögum alt að einu eins og

DQunnmæli annara þjóða. Sumir ætla, að sögur vorar sjeu alveg

óskeikular eigi síður enn páfinn í augum kaþólskra manna, og

^ð hvert smáatvik, sem þær segja frá, sje heilagur sannleiki. l>etta

lýsir meira enn lítiUi grunnhyggni. Ýkjurnar í Áróns sögu eru

*^ræk sönnun fyrir því, að íslenzk munnmæli eru háð sömu lög-

* Jeg á hjer við vísur þær, sem þormóör hefur ort um komu Áróns
að Svínafelli og viöureign hans við Orm Svínfelling. BæðiiResens-
bók og Áróns sögu eru þessar vísur tilfærðar þannig, að fyrst er

visan: >þórarinn hjet sá er þegni mætum<, þar næst: >Morgunn
kom yfir mistar fergi* og síðast: >Árón reiö með sollnum sár-

um<, enn viöburðaröðin sýnir, aö hjá skáldiau hefur röðin veriö

öfug, síðasta vísan fyrst, þar næst sú í miðið, og síðast hin fyrsta.

Bisk. I, Ö38.-530. Sturl. II, 329. bls.
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um og hver önnur munnniæli, og að sögum vorum getur skjátlazt,

og er Áróns saga þd færð í letur að eins tæpum hundrað árum

síðav, enn sagan gerðist. Hvernig geta menn þá fulltreyst því,

að hvert smáatriði sje rjett hermt í þeim sögum, sem hafa

geyrazt í munnmælum í 2 eða 3 aldir, áður enn þær vóru

skráðar? Hins vegar er Aröns saga í heild sinni Ijós sönnun

fyrir því, að íslenzkar sögusagnir geyma trúlega meginatriði við-

burðanna. Henni ber nákvæmlega saman við Islendinga sögu

um öll hin helztu æfiatriði Áróns og sumstaðar er samhljdðunin

rjett að kalla orðrjett, oins og jeg hef sj'nt fram á hjer að

framan. fað er því jafnrangt að skoða sögur vorar sem skáld-

sögur (»rómana«) eins og að skoða þær sem óskeikular. Sann-

leikurinn liggur hjer sem víða annars staðar — í miðjunni.

9. þáttur.

Um bisknpssögnr GaðmnÐdar hins góöa og afstöðn þeirra við

íslcndiÐga sögn og Stnrlnngnsafuið.

J. Hesenshöh.

I kaflanum um prestsögu Guðmundar hins góða hef jeg

sýnt, að prestsagan í Eesensbók er samsuða af prestsögu Lamb-

kárs, Islendiuga sögu Sturlu og — að því er einn katía snertir

— af Hrafns sögu. Ekkert er það í preatsögu Resensbókar, er

sanni, að höfundur þessarar samsuðu hafi haft fyrir sjer Sturl-

ungusafnið, eins og það nú liggur fyrir. Vjer hverfum nú að

biskupssögu Guðmundar, eius og hún er í Eesensbók og spyrjum:

Er biskupssagan í Eesensbók eldri enn íslendinga saga Sturlu?

Eða er hún yngri enn íalendinga saga, enn aftur eldri enn Sturl-

ungusafnið? Eða er hún yngri enn Sturlungusafnið? fessum

spurningum munum vjer nú reyna að svara,

Fyrstu spurningunni er að vísu þegar búið að svara i kafl-

anum um prestsögu Guðmundar. |>ar var sýnt, að Eesensbók

hefur ýmsa kafla úr Íslendinga sögu, sem hljóta að vera upp-

haflegtr í íslendinga sögu, enn koma að sumu leyti í bága við

prestsöguna í Eesensbók og hljóta því að vera teknir eftir Is-

lendinga sögu. J>að er því fullsannað, að höfundur prestsögu sam-

suðunnar í Eeaensbók hef'ur hjer haft fyrir sjer Islendinga sögu,

og hlýtur þá einnig biskupssagan í Eesensbók að vera yngri eun



Islendinga saga, svo frainarlega sem það er sami maðurinn, sem
liefur soðið saman prestsögu Eesensbókar og skeytt biskupssög-

una aftan við hana. f>etta sjest enn befcur, þegar vjer líkjum

saman biskupssögunni í Res. og tilsvarandi kapítulum í Sturl-

ungu, Sögurnar eru hjer víðast hvar samhljóða orð fyrir orð.

Munurinn er að eins sá, að Resensbók sleppir ýmsu úr Sturl-

iingutextanum, sem ekki snertir Guðmund Arason, enn mjög
ttiart slæðist þó með iun í Resensbók, sem Guðmundi er alveg

óviðkomandi. J>etta liggur í augum uppi fyrir bvern þann, sem
ber saman sögurnar með athygli, og mun jeg að eins taka fram
fá dæmi. J>annig á frásögnin um viðureign þeirra Kálfs Gutt-

ormssonar og Halls Kleppjárnssonar (Bisk. I, 503.—506. bls.)

ekkert skylt við Guðmundar sögu og er tekin eftir Sturl.^ II, 16.

—-19. bls. ^l^ 225.-227. bls. Og sama er að segja um kafl-

ann um víg Hafrs (Bisk. I, 522.-523. bls., sbr. Sturl^ II, 66.

—68. bls. ^ I, 253.-254. bls.), um fund þeirra bræðra Sighvats

og Sturlu í Ljáskógum (Bisk. I, 546. bls. sbr. Sturl.^ II, 96.

bls. 2
1^ 278), um gjörðir þeirra forláks Ketilssonar og Böðvars

Þórðarsonar í málum þeirra frænda f^órðar Sturlusonar og Sturlu

Sighvatssonar (Bisk. I, 547. bls.; sbr. SturL^ II, 97. bls., ^ i,

278. bls.), um útkomu Gizurar eftir víg Jóns murts og fund og

sætt þeirra Snorra og Gizurar og samfarir Gizurar og Ingibjargar

Snorradóttur (Bisk. I, 553. bls.; sbr. Sturl.^ II, 127.—128. bls.

1, 302. bls.), um utanför Sturlu Sighvatssonar (Bisk. I, 554.

-555. bls.; sbr. SturL^ II, 146.-148. bls. ^ I, 317.—318. bls.)

s. frv. Alt þetta stendur í rjettu og eðlilegu sambandi í

SturL, enn er rifið út úr sambandi sínu í Eesensbók, og hlýtur

því höfundur Resensbókartextans^ hjer að hafa gert útdrátt ann-

aöhvort úr Sturlungusafninu eða frumriti þess, íslendinga sögu

Sturlu, — enn hvort af þessu tvennu hann bafi haft fyrir sjer,

* >Höfundur Resensbókartextans* er ekki sama sem skrifari Resens-

bókar. Jeg mun síðar sj'na fram á, að Resensbók er ekki frum-

rit, eins og Guðbrandur Vigfússon hefur haldiðj heldur hlýtur hæði

hún og »miðsagan« að vera runnin frá einu frumriti, sem aftur er

samsett að mestu eftir prestsögu Lambkárs og íslendinga sögu.

Texta þessa frumrits kalla jeg hjer á eftir stundum »ResensLókar-

textann*. þó að ónákvæmt sje, af því að Resensbók hefur geymt
hann bezt að flestu leyti, og höfundþessa frumrits íhöfundResens-

iókartextans".

18
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verður fyrst um sinn að liggja milli hluta. J>etta verður enn

Ijosara, þegar þess er gætt, að sumt í Resensbðkartextanum er

alveg óskiljanlegt, ef vjer ekki tökum Sturlungutextann til sam-

anburðar. Svo er um það, að Resensbók segir ekki frá samn-

ingi þeirra Snorra Sfcurlusonar og Magnúsar prests í Keykjaholti

(Sturl.i 224.-225. bls. 211. bls.), enn tekur upp kafla

síðar í Sturl., sem talar um þennan samning sem kunnan (Bisk.

I, 487. bls. «eptir samning þeirra Magnús prests^; sbr. SturL^

I, 225. bls. ^ I, 212. bls.). í Eesensbók er þess getið, að þeir

Sighvatr og Sfcurla haíi haffc 60 manna að Sauðafelli (sumarið

1227), »því at engar sættir höfðo orþit með þeim J>órðe ok

SturIo« (Bisk. I, 546. bls.). í>etta er samhljóða Sturl.i II, 96.

bls. ^ I, 278. bls., og er það auðskilið, því að rjett á undan er

búið að segja frá deilu þeirra frænda um Snorrungagoðorð og

heimsókn Sturlu í Hvamm, enu í Eesensbók er þetta alveg

óskiljanlegt, því að þar er ekki sagt eitt orð áður um missætti

þeirra J>órðar og ekki heldur um Hvammsreið Sturlu.^ Líka

segir Resensbók frá gjörðum þeirra l^orláks Ketilssonar og Böðv-

ars þórðarsonar um mál þeirra J>órðar og Sturlu, eins og áður var

tekið fram, og er það óskiljanlegt, hvernig á því stendur, nema
Sturl. sje tekin til samanbutðar. Aður benti jeg einnig á það,

að Resensbók segir frá útkomu Gizurar eftir víg Jóns murts. í

þessu sambandi er talað um víg Jóns í Resensbók eins og það væri

kunnugt og búið að segja frá þvi áður, enn það hefur ekki verið

gert í Resensbók (nema lauslega í annálsbroti á 551. bls.), svo

að það skilst til dæmis ekki, hvernig Gizurr eða Valgarðr Guð-

mundarson eru við það mál riðnir. Enn alt er þetta Ijóst í

Sturl., sem segir greinilega frá vígi Jóns.'^ Á þessum sama

stað i Eesensbók er og getið um samfarir þeirra hjóna Gizurar

og Ingibjargar Snorradóttur, eins og það væri öllum kunnugt, aö

þau væru hjón, enn Resensbók hefur ekki áður getið um brúð-

kaup þeirra. Aftur á móti er búið að skýra frá því áður 1

Sturlungu.^

Alt þetta, sem nú hefur verið tekið fram, sýnir það Ijós-

' Resensbók getur Hvammsreiðar að eins lauslega í annáls-ágripi

sínu á eftir þeim kafia. sem hjer ræðir um (Bisk. I, 548. bls.:

j>Heimsókn í Hvamme*).
' Sturl^ II, 124.—125, bls, ^ I, 299. bls.

' Sturl.i n, 82.-83. bls. M, 266. bls.

1
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lega, að það, sem er sameiginlegt fyrir Sturlungu og Eesensbók-

artextann, hlýtur að vera tekið úr Sturlungusafninu eöa frumriti

þess, íalendinga sögu Sturlu, inn í Resensbökartextann, enner ekki

konaið úr Eesensbókartextanum inn í Sturlungusafnið eða Islendinga

sögu, eða, með öðrum orðum, að höfundur Resensbókartextans

Wýtur að hafa haft fyrir sjer annaðhvort Islendinga sögu eða Sturl-

iiDgusafniö. Enn hvort heldur? fað skulum vjer nú reyna að sj^na.

I þættinum um Hrafns sögu hef jeg sannaö, að höfundur

Kesensbókartextans hefur þekt Hrafns sögu og tekið eftir henui

kafla úr ferðasögu Guðmundar biskups og Hrafns til Noregs,

sem SturlunguhandritÍD hafa ekki, enn sleppir aftur á móti öll-

um, hinum síðari kafla Hrafns sögu frá 11. k. og út söguna,

sem stendur í Sturlunguhandritunum, enn hefur í staðinn stutta

grein þess efnis, að Hallr Kleppjárnsson og Hrafn hafi verið

vegnir sama veturinn, Hallr á jólaföstu, enn Hrafn á langaföstu,

»sem segir í sögu þeirra porvaldz ok Hrafns«. Og jeg hef þar

sýnt, að Resensbók muni hjer hafa geymt hinn upphaflega texta

Islendinga sögu, að því cr þessa grein snertir, og sömuleiðis, að

Sturla muni ekki sjálfur hafa tekið Hrafns sögu inn í verk sitt,

og er þá Resensbók einnig að því leyti nær frumriti Sturlu enn

Sturlungusafnið, þar sem hún sleppir Hrafns sögu frá 11. k.

Þetta sýnir, að Resensbókartextinn muni ekki hafa haft fyrir sjer

Sturlungutextann, heldur frumrit Stúrlu og hina sjerstölvU Hrafns
^oguj þarsem Resensbók hefur þessa áður nefndu upphaflegu

grein og er sjálfstæð gagnvart Sturlungusafninu 1 meðferð sinni

^ Hrafns sögu. Vjer munum nú benda á ýmislegt fleira, sem
veit í sömu átt.

1 22. k. íslendinga sögu (eftir kapítulatalinu í útg. Guð-
btands Vigfússonar) eru taldir höfðingjar sunnanlands, og cr þar

^afli um hvern þeirra þriggja Sæmund Jónsson, Orm Jónsson,

^róður Sæmundar, og Lopt, son Páls biskups. Allir byrja þessir

^afiar með likum orðum: 1. ^Sœmundr (þótti göfgastr maðr
^ Islandi í þenna tíma. Hann)^ hafði í Odda rausnarbú
^nJcit«^ 2. ^Ormr Jönsson bjó á Breiðabölstað í FljótshUð«,

'^í Skarðí hinu vestra bjö Loptr, son Páls bisJcupsa.^ Merki-

^ Svigarnir eru settir að eins vegna samanburðarins við hina kafl

ana, enn ekki af því, að jeg álíti það óupphaflegt, sem milli svig

anna stendur.

' Sturl.^ I, 226. bls. =•
I, 212. bls. • .

18*



legt er, að f>orvaldr Gizurarson er hjer ekki talinn, sem var

merkastur höfðingi sunnanlands, iiæstur Sæmundi, fað er auð-

sjeð, hvernig á þessu stendur í Sturlungusafninu. f>ar er kom-

inn á undan langur kafli um Haukdæli, sem auðsjáanlega á ekki

heima í íslendinga sögu, eins og jeg mun sýna betur á öðrum

stað. fað var því öþarfi fyrir safnanda Sturlungu að geta hjer

nokkuð um forvald, þar sem búið var að tala um hann áður í

Haukdælakaflanum, jafnvel þótt líkur kafli hefði staðið um hann

á þessum stað í íslendinga sögu Sturlu. Enn að svo hafi verið,

sjest Ijóslega á Eesensbók. Hún hefur þá þrjá kafla, sem áður

vóru greindir, um Sæmund, Orm og Lopt, enn bætir við íjórða

kaflanum um |>orvald, sem samsvarar hinum að öllu leyti og

byrjar alveg eins: ^porvaldr bjö i Hruna oJc vóro hans

synir Guðmundr oJc Klœngr^ Björn oh Einarr, Teitr. Síðan

feJcJc Jiann pöro GuðmundardöUur. Halldöra var eht barna

þeirra, þá Gimrr oJc Kolfinna<^} J^essi kafli hlýtur hjer að

^standa á sínum upphaflega stað í Resensbók aftan við hina kafl-

ana, sem byrja alveg eins. Og ef vjer nú gætum betur að, þá

ficnum vjer í Haukdælaþættinum í Sturluugu svo að segja sömu

orðin, sem hljóta að vera tekin inn í Haukdælaþáttinn af safn-

anda Sturlungu úr Islendinga sögu Sturlu, þar sem þeim ber

saman við Eesensbók. far stendur: porvaldr Gi^urarson
hjö í Hruna; hann átti Jóru biskupsdóttur; jí^iVra

Gruðmundr, Klœngrj Björn, Einarr, Teitr«,^ Og síðar, þegar

búið er að segja frá skilnaði |>orvalds við Jóru og ráðahag por-

valds og póru Guðmundardóttur eftir Haukdælaþætti, þá kemur

hinn síðari kafli greinarinnar um J>orvald, sem stendur á einum

stað í Resensbók: »í>essi vóru börn þeirra |>orvaldz Gizurar-

sonar ok fóru hinnar yngri: Halldóra var ellzt barna þeirra, þá

Gizurr ok Kolfinna«. í>að liggur í augum uppi, að Resensbók

hefur hjer í öllum meginatriðum geymt hinn upphaflega texta

Sturlu, enn hefur ekki haft fyrir sjer Sturlungutextann. Hins

vegar þykir mjer líklegt, að textinn í Sturl. sje í einu aukaatriði

upphaflegri enn í Resensbók. Resensbók nefnir ekki fyrri konu

í>orvalds; þar hefur höf. Resensbókartextans vafalaust stytt frum-

rit Sturlu, eins og hann gerir svo oft. Enn þetta haggar ekki

' Bisk. L 488. bls.

^ SturL^ I, 206. bls. I, 206. bls.
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í neinu þeirri niðurstöðu, sem nú var fundin, að hann hafi hjer

ekki farið eftir Sturlungutextanum heldur eftir frumriti Sturlu.

I 31. k. íslendinga sögu hafa Sturlunguhandritin brjef J^óris

erkibiskups til óvina Guðmundar biskups út af atförinni að Guð-
naundi.^ Á undan brjefinu standa þessi orð: ^pá komaútiréf
póris bishups svá mœlandú^^ og á eftir því (í byrjun 32. k.):

-^Nú hyröush þeir Arnórr við bréfín<^. Brjef þetta stendur ekki

í Besensbók, enn í stað þess svo látandi grein: »pá Jcoma út

bréf póris erlcibisJcups ok vóro þar á utanstefningar oh tehit

hart á úvinum bishups, oh hyröust þeir Arnórr við þat<^ Guð-

braudur Vigfússon heldur, að textinn í Resensbók sje hjer sam-
hljóða frumriti Sturlu, og getur varla neinn efi á því leikið.

Pyrst og fremst er Sturla ekki vanur, hvorki í Islendinga sögu

nje Hákonar sögu, að styðja mál sitt með brjefum eða öðrum

slíkum skilríkjum. Vafalaust hefur ;hann notað ýms skjöl og

skýrteini við samning sögu sinnar, enda er það beinb'nis tekið

frara um hann í Sturlungu.^ Enn honum hefur fundizt það fipa

fyrir frásögninni, eða þótt það vera »að barna söguna«, sem

nienn segja, að taka þess konar skrifleg skjöl inn í hana. Sagan

rennur altaf áfram hjá honum eins og hægur og lygn árstraumur

um sljettan farveg, og ber að öllu leyti hinn sanna, rammís-

leuzka, munnlega frásagnarblæ. Enn fremur kemur brjefið að

3umu leyti í bága við frásöguina í kring. í 28. k. íslendinga

sögu eru taldir þeir höfðingjar, sem fóru að Guðmundi biskupi

árið 1209.^ pessari grein ber ekki að öllu leyti saman við brjef

erkibiskups. Greinin telur suma. þá höfðingja í atförinni, sem

brjefið teiur ekki, t. d. Sighvat Sturluson, sem mun hafa verið

öinn af forsprökkum fararinnar, Magnús Guðmundarson og í>or-

vald Vatnsfirðing.^ Og hins vegar eru tveir höfðingjar taldir í

' Sturl.> IL 14.-16. bls. 2 I, 223,-225. bls.

^ Jeg fylgi hjer hdr. 122 A, af því að það kemur heim við Resensb.

I hiuum handritaflokknum stendur >. . . kom mælanda*,

í eintölu. í upphafi 32. k. stendur bréfin* í flt. í báðum hand-

ritaflokkum.

' Bisk. I, 503. bls.

* Sturl.^ I, 107. bls. =^1, 86. bls.: >en sumt eptir hréfum þeim, erþeir

rituÖu, er þeim vóru samtiÖa^ er sögurnar eru frá<,

" Sturl^ II, 9. bls. 219. bls. Bisk. I, 497. bls.

* Sturl.^ nefnir aö vísu Sighvat ásamt hinum í texta brjefsins og

þorvaldr er þar nefndur í mismunargrein nokkurra handrita, og
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brjefinu, sem ekki eru taldir í greininni sem viðriðnir atförina

að biskupi; það eru þeir Hallr Kleppjárnsson og Sigurðr Orms-

son. fess er ekki getið í sögunni á undan, að þeir hafi verið í

atförinni, heldur að eins, að þeir hafi gert flokk á móti Ög-

mundi sneis, þegar hann ætlaði að fara til liðs við biskup.

Ekki er f>círðr móðurbróðir þeirra Sturlusona heldur nefndur í

brjefinu, og segir sagan (bæði Res. og Sturl.) þó, að hann hafi

verið í atförinni.^ pað virðist helzt mega ráða af þessari ósam-

kvæmni, að Sturla hafi ekki þekt brjefið, því að ef hann hefði

þekt það, þá hefði hann eflaust annaðhvort haft höfðingjatalið í

28. k. öðruvísi, eða þá skýrt frá, hvað til þess kom, að þeim

höfðingjum var skrifað af erkibiskupi, sem brjefið getur um, enn

ekki öðrum. Enn fremur er það óhugsandi, að höfundur Eesens-

bókartextans, sem annars tínir til alt, sem hann finnur, smátt

og stórt, um Guðmund biskup, bæði úr prestsögu Guðmundar
eftir Lambkár, íslendinga sögu, Áróns sögu og Hrafns sögu, og

þar að auki tekur með mart, sem ekki kemur Guðmundi neitt

við, það er óhugsandi, segi jeg, að þessi maður hefði gengið

fram hjá brjeflegum ávítum erkibiskups til óvina Guðmundar, ef

hann hefði haft þær fyrir sjer í frumriti sínu.^ í>að má því

telja víst, að Resensbókarhöfundurinn :hafi hjer haft fyrir sjer

íslendinga sögu Sturlu, og að brjefið hafi ekki staðið þar. Eitt

er það þó, sem virðist í fljótu bragði mæla á móti þesau. Brjefið

stendur bæði í miðsögu Guðmundar og í Guðmundarsögu Arn-

gríms, og ber þeim í því saman við Sturlungusafnið. Af þessu

kynnu menn að vilja leiða þá ályktun, að brjefið hefði upphaf-

lega staðið í íslendinga sögu Sturlu og væri þaðan komið inn í

Guðmundarsögurnar og Sturlungu, enn slept í Resensbók. Enn

báðir eru þeir nefndir í þeim texta brjefsins, sein fylgt er í Kirkju-

sögu Finns biskups. Enn líklega hefur einhver hætt þeim við, sem

vildi koma brjefinu í samræmi við söguna að framan.

' Sturl.^ II, 10. bls. »1, 220. bls. Bisk. I, 499. bls.

' það er fróðlegt til samanburðar að sjá, hvernig höfundur Resens-

hókartextans fer með annan stað síðar í íslendinga sögu, þar sem

þess er getið. að Magnús biskup hafi komið út á Gásum *nie6

bréfum erkihiskiips, þeim er GuÖmundi biskupi buÖu af embœtti

sinu< (Sturl.^ II, 119. ^ I, 295). þetta hefur höf. þótt óhæfa að

segja um dýrðling sinn, og hann aflagar það vísvitandi þannlg:

•með bréfum þeim, er erkibiskup sendi þeim mönnum, er Guð-

mundi hiskupi bægðu eða buðu af embætti sínu<

!
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þessi ályktun fær ekki staðizt, þegar betur er að gáð, og mun-
nm vjer sýna fram á það í kaflanum um miðsöguna, sem hjer

fer á eftir.

|>ess er getið í Sturl., að Guðmundr biskup hafi farið til

Hóla um haustið eftir, að brjef erkibiskups komu út (1211) og

setið í friði um veturinn og hafi margir gengið til sætta við

biskup. Síðan segir sagan; »J>ann vetr, er Gtiðmundr hishup

var í Steingrínisfíröi, andaðisk Páll biskup, iii. kal. Decembris,'

en kosinn var tii biskups Teitr Bessason, systurson J>orvalds

Gizurarsonar; ok fór |>orvaldr útan með hónum. Teitr andað-

isk í Nóregi ok varð eigi biskup. |>á andaðisk Guðmundr inn

Dýri og Jón Sigmundarson«.^ Eftir orðum sögunnar er svo að

sjá, sem þetta hafi alt orðið sama árið, veturinn, sem Guðmundr
hiskup var í Steingrímsfirði. Enn þetta er rammskakkt. Páll

biskup dó ekki veturinn 1210—1211, þegar Guðmundr var í

Steingrímsfirði, heldur ári síðar (1211, 29. nóvember).^ Teitr

var kosinn til biskups árið 1212 og fór ekki utan fyr enn 1213

löeð porvaldi móðurbróður sínum, og andaðist ári síðar (1214).^

Enn Guðmundr dýri og Jón Sigmundarson önduðust árið 1212.^

Resensbók hleypir greininni um andlát Páls biskups inn í inn-

skotsgrein úr annálum á rjettu ári (1212) og sleppir orðunum

»þann vetr er Guðmundr biskup var í Steingrímsfirði«, og litlu

síðar bætir hún við: »A næsta ári var kosinn til biskups Teitr

Bersason, systurson porvalds Gizurarsonar ok fór porvaldr Giz-

urarson utan með honum*.^ Resensbók er hjer auðsjáanlega

öiiklu rjettari og nær frumriti Sturlu enn Sturl, þó að báðar

hafi líklega aflagað textann nokkuð — Eesensbók vegna inn-

skotsgreinarinnar úr annálum.^

' Sturl.^ II, 16. bls. 2 1, 225. bls.

* Sjá ísl. annála við þetta ár og Páls sögu, Bisk. I, 507.

' Sjá ísl. ann. við árin 1212, 1213 og 1214. Bbr. Sturl.* II, 20. bls.

227. bls. Bisk. 1, 506.-507. Ms.
* Sjá ísl. ann. árið 1212.
* Bisk. I, 503. bls.

* Líklegast þykir. mjer, að í íslendinga sögu hafi staðið: — >ok eig-

ask þeir Arnórr eigi við þann vetr; þá ganga raargir menn til

sætta við biskup. þann vetr andaðisk Páll biskup iii. kal. decembris.

Á næsta ári var kosinn til biskups Teitr Bersason, systurson þorvalds

Gizurarsonar, ok fór þorvaldr Gizurarson útan með hónum. Teitr

andaöisk í Nóregi ok varð eigi biskup.. Greinin um andlát Guð-
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Miklu er það víðar, aö Eesensbók hefur upphaflegri texta

enn Sturl. í þeim köfium, sem hún tekur, og skal jeg nú tilfæra

hið helzta:

í kaflanum um Sæmund, Bisk. I, 487. bls. Sturl.^ I, 226.

bls. ^ I, 212. bls., hefur Resensbók 2 viðauka, sem ekki standa

í Sturlunguhandritunum, enn vafalaust hafa staðið í íslendinga-

sögu Sturlu. Annar viðaukinn er um Yngvildi Eindriðadóttur

friUn Sæmundar; >hon varðveitti bú«, enn hinn er um porbjörgu

aðra frillu Sæmundar, að hún hafi verið ^rangæsk kona«.

Aftast í 24. k. íslendinga sögu í Sturl. stendur þessi setn-

ing: »Tumi Sighvatsson var jafnan með Sigurði ok dætr Arn-

órs Tumasonar tvær«. Sama greinin stendur í Kesensbók, enn

í staðinn fyrir tvœr hefur Resensbók nöfn dætranna: Herdis ók

Sigríör.^ f>etta kemur vel heim við ættartölurnar, er Guðbr.

Vigfússon setur framan við Islendinga sögu. |>ar eru taldar 4

dætur Arnórs og meðal þeirra Herdís og Sigríðr. Nú er það

óskiljanlegt, hvað höf. Eesensbókartextans gat gengið til að nefna

þessar stúlkur á nafn, hafi nivœru og ekki meira staðið í frum-

riti hans. Enn hins vegar er það auðskilið, hvað safnanda Sturl-

ungu gekk til að setja ntvœru í staðinn fyrir systranöfnin, þó að

>Herdis oh Sigríör^ hefði staðið í hans frumriti. f>að var við-

leitnin að stytta. Systurnar koma ekki við söguna á eftir, svo

að hreinn óþarfi var að nefna þær. Af þessu leiðir, að Eesens-

bók hefur hjer varðveitt hinn upphafiega texta Sturlu.

I 25. k. Islendinga sögu er sagt frá upptökunum til deilu

þeirra Kolbeins Tumasonar og Guðmundar biskups, og Eesens-

bók segir frá hinu sama með sömu orðum. |>ó er það ein máls-

grein, sem Sturlunga hefur enn Eesensbók sleppir. Báðar segja,

að Kolbeinn hafi sótt prestinn til dauða og útlegðar, enn Sturl.

mundar dýra og Jóns Sigmundarsonar er víst komin úr annálum
inn í Sturluugusafnið. Merkilegt er, að »miðsagant er í þessum

kaíla samhljóða Sturl. bæði að því leyti, að hún segir, að Páll

biskup hafi andazt þann vetur, sem Guðmundr biskup var í Slein-

grímsíirði, og bætir við athugasemdinni um andlát Teits í Noregi,

áður enn hann varð biskup, og mun jeg síðar reyna að sýna,

hvernig stendur á þessari samkvsemni miðsögunnar við Sturl. Enn
miðsagan sleppir greininni um andlát GuÖmundar dýra og Jóns.

og er það því til stuðnings, að þá grein beri úr aö fella.

' Sturl.* II, 1. bls. 2 1. 213. bls. Bisk. I, 489. bls.
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bætir við: »því at þat var þá ekki fyrirboðit, ef þeir fyrirnæm-

isk^ rétt at göra<í. Að vísu sjest það á Sturl^, að þessa máls-

grein vantar í nokkur handrit, enn á Sturl.''^ sjest að hún stendur

í 122A og, að því er virðist, í báðum handritaflokkum.^ Hún
hlýtur því að vera upphafleg í Skirlungtisafninu. Enn hefur

bún staðið í frumriti þess, íslendinga sögu Sturlu? f>að getur

varla verið. Greinin hlýtur að vera rituð nokkru eftir það, að

sauiningur þeirra Jóns erkibiskups og Magnúsar konungs laga-

bætis, er var gerður árið 1277, komst inn í rjettarmeðvitund

manna hjer á landi,^ enn Sturla dd árið 1284, svo að tíminn er

í naumasta lagi til þess, að Sturla hafi getað ritað þetta. Og
^nu fremur er orðiö fyrirnemask mjög sjaldhaft í ísl.enzkum rit-

^m, enn það er altítt í norskum lögum^ og hefur víst ekki kom-
izt hjer inn fyr enn með þeim á síðustu áratugum 13. aldarinn-

^r.^ Af þessu sýnist mega ráða, að Resensbókar textinn sje hjer

^pphaflegri enn Sturlungu.

Eftir bardagann í Víðinesi er þess getið bæði í Sturl. og

Resensbók, að raargir menn hafi stokkið uudan yfirgangi Bagla

suður í Dali til Sighvats og kært skaða sinn fyrir honum. Hjer

bsetir Eesensbók við orðunum: »ok hafði hann (o: Sighvatr) af

t*ví mikla skapraun um tillögur Halldóru konu sinnar«.^ í>að

enginn efi á því, að það hefur einkum verið Halldóra, sem

^ggjaði Sighvat fram til hefuda eftir Kolbein, bróður sinn, svo

þetta er í alla staði rjett athugasemd, og er hún vafalaust

eftir Sturla pórðarson sjálfan, enn hanu hefur haft áreiðanlegar

fögur um þetta af fórði föður sínum eins og fleira (sbr. þátt-

um íslendinga sögu).

í kapítula þeim, sem áður var getið, þar sem taldir eru

' Svo stendur í 122A, elzta handritinu, enn Stui-L^ hefur »fyrir-

uæmdiskff (eftir pappírshandritinU í Brit. Mus.?).

' Sturl.^ 11, 2. bls. M, 213. bls. Bisk. I, 489. bls.

' Með þessum samningi eru öll mál presta og yfirhöfuð öll kirkju-

leg mál undan þegiu dómsvaldi leikmanna um alt ríki Noregskon-

ungs (*per totum regnum^). Brjefið er prentað á latínu í Norges

gamle Love II, 462.-467. bls. og á norsku s. st. bls. 468.-477.

Sbr. Kristinr. Árna biskups útg. Thorkelins 216. bls. Hist. eccl. I,

389. bls.

* Sjá Norges gamle Love V (glossarium) undir orðinn fyrimemaBt.
^ Það er í Guömundars. Arngríms Bisk. I, 30. bls.
' 3turl.» II, 8. bls. ' I, 219. bls.
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böfðingjar þeir, er drógu flokka að biskupi árið 1209, er J^or-

valdr Gizurarson talinn fyrstur bæði í SturL og Eesensbók, enu

Resensbök er það fyllri, að bún segir, að porvaldr bafi verið

»fyrirmaðr« flokkadráttarins.^ J>etta kemur vel beim við það,

að bæði Sturl. og Resensbók segja á öðrura stað, að Guðmundr

biskup bafi kallað forvald undirrdt alls ófriðar, er Kolbeinn

gjörði bonum og bans mönnnm.'^ J>að eru því öU líkindi íil aö

textinn sje bjer uppbafiegri í Resensbók.

|>ar sem Sturl. lýsir ástandi kristninnar á íslaudi eftir það,

að böfðingjar böfðu rekið Guðmund biskup af stóli, segir svo:

»Höfuðkirkjan, móðirin, sat í sorg ok sút, ok sumar dætrnar með

benni, en sumar gugnuðu eigi yfir bennar barmi, ok lifði bverr

sem ]ysti<!;. Eesensbók befur bjer y>gleymöo<.<. í stað orðanna

y>gugnu6u eigi«, og á það miklu betur við.^ Að »gleyma yfir

einbverju* þýðir sama sem að blakka yfir einbverju. Líklegt

þykir mjer, að bjer eigi að standa ^sumir gleyjuöo yfir Jiennar

harmi«, því að það er eðlilegra að segja, að sumir men^i hafi

blakkað yfir óförum böfuðkirkjunnar, enn bitt, að sumar Jdrkj-

urnar bafi gert það. Enn bvað sem því líður, þá er víst, að

textinn í Resensbók er bjer uppbaflegri enn í Sturl>

í 37. k. íslendinga sögu segir Sturl. frá því, bvernig Sig-

hvatr komst að Grundarlandi í Eyjafirði. f>ar segir svo: 'jRún-

ólfr prestr, sem síðan var vígður til ábóta, gekk í borgun við^

Kálf Gutbormsson ok galt fyrir landit«. Hjer bætir Eesensbók

^ Sturl.* II. 9. bls. M, 219. bls. Bisk. I, 497. bls.

' Sturl.' n, 4. bls. »1, 215. bls. Bisk. I, 218. bls. Merkilegt er, að

þessi grejn stendur ekki á sama stað í frásögn Sturl. eins og í frá-

sögn Resensbókar, heldur fyr í Sturl.

^ Sturl.' II, 13. bls. 'u, 222. bls. Bisk. I, 501. bls.

* Guðbrandur Vigfússon heldur, að sú grein, sem bin umræddu orÖ

standa i, hafi ekki upphaflega staðið í Islendinga sögu SturlUr

heldur sje síðar við bætt af einhverjum klerki (sjá athugasemd

bans við staðinn). Og vjer munum síðar sýna fram á, að h'kur

sjeu til, að þetta sje rjett. Ef svo er, þá raskar það að vísu ekki

því, að textinn sje hjer upphaflegri í Resensbók enn í Sturl., enn

hins vegar verður þá þessi staður þýðingarlaus fyrir spurninguna
r

um afstöðu Resensbókar við Islendinga sögu.

* þannig á víst að skrifa, eins og Eggert Brím hefur tekið fram,

enn ekki fyrir^ þó svo standi bæði í Resensbók og 122A (sjá at-

huganir Eggerts Bríms við Sturlungu í Árkiv f. nord. filol. VIH

(N. F. IV), 349. bls.).
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við svo látaudi grein: »En Sighvatr handsalaði honum Sauða-

fell í veð at móti, og fór hann þangat at búa«. pessi grein er

vafalaust upphafleg í Islendinga sögu, enda hefur Guðbrandr Vig-

fússon tekið hana inn í útg. sína úr Resensbók, enn hún stendur

ekki í neinu Sturlunguhandriti, og hefur því vafalaust fallið úr
lijá safnanda Sturlungu,^ í hinni eldri útgáfu Sturlungu stendur

greinin eigi.^

41. k. Islendinga sögu segir frá því, er Arnórr Tumason
fór að biskupi og tók hann höndum og flutti hann í Ás og Ijet

síðan flytja hann suður til Hvítár. Hjer er sumt upphaflegra í

Resensbók enn í Sturl. Eesensbók segir, að Arnórr hafi komið

^á úvart« til Hóla, enn Sturlunga sleppir orðunum ^á úvart«,

í*að er óskiljanlegt, hvað Eesensbók hefði getað gengið til að

bæta þessu inn í, ef það hefði ekki staðið í frumriti hennar,

enn hitt auðskilið, að það gat fallið úr hjá safnanda Sturlungu.

Síðar í kapítulanum er talað um meðferðina á biskupi í Asi, að

bann hafi verið látinn í myrkvastofu sem óspektarmaður. »Einn

þjónn var hjá hónum, ok aldri var hann frjáls at ganga at nauð-

synjum í brott«. 1 stað orðanna »at nauðsynjum« hefur Eesens-

bók »nema nauðsynea sinna«, og er það vafalaust hinn rjetti

texti. Seint í sama kapítula stendur í Sturl.: »Um sumarit

^Ptir tók Arnórr sér far; ok ætlaði, at biskup skyldi fara útan,

hvárt er hónum líkaði þat vel eðr ílla. Sat Arnórr þar um sum-

^rit ok var biskup þar í geymslu«. í stað orðanna: »um sum-
^rit eptir tók Arnórr sér fars hefur Eesensbók: ^Armrr hafði
^ekit sjer fari um sumarit i Hvi(á«, og er það sjálfsagt hinn

^pphaflegi texti. Eins og setningin er í Eesensbók, gerir hún
grein fyrir því, af hvaða ástæðum biskup var fluttur til Hvítár,

sem sagt var frá rjett á undan. fað var auðvitað af því, að

^rnórr var áður búinn að taka (»hafði tekit«) þeim báðum far

•"í Hvítá«. í Sturlungutextanum er »?ar« í enda kapítulans

óskiljanlegt, af því að orðin, sem 2>þar* vísar til í málinu á

^ndan, eru úr feld.^

Þar sem sagt er frá atför Bagla að Tuma Sighvatssyni og
^ígi Tuma, segir hin síðari útgáfa Sturl. þannig frá tillögum Ein-

^í's skemmings: »Einarr skemmingr kvað hann svá hafa goðorð-

' Sturl.2 I. 228. bls. Bísk. I. 507. bls.

' Sturl.' II, 36.-87. bls.

* Sturl' II, 49.-50. bls. M, 238.-240. bls. Bisk. I, 508. bls.
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um skipt fyrir sunnan heiði, at hann skyldi eigi lifa«. Hjer er

eDginn orðamunur við í nýju útg., og sje það svo, að >sunnan«

standi hjer í handritunum, þá hefur Resensbók hjer rjettari

texta. far stendur »fyrir noröan land<.<. í stað orðanna •^fyrÍY

simnan heiðu, Enn í hinni eldri útg. Sturl. stendur hjer: »fyrir

norðan heiði^, og það hygg jeg sje rjettast.^ Tumi hafði ekki

haft nein áhrif á goðorðaskipun sunnanlands, enn það hlyti »fyrir

sunnan heiði" að þýða, ef rjett væri. Aftur á móti hafði Sig-

urðr Ormsson gefið Tuma þau goðorð, er hann átti í Eyjafirði

og hafði fengið hjá forvaldi, syni Guðmundar dýra, og fór Sig-

hvatr faðir Tuma raeð þau goðorð.^ Sú heiði, sem hjer er talað

um, er auðvitað Öxnadalsheiði,^ og kemur það vel heim, að Ein-

ari skemming hafi verið sárt um goðorðaskipun þar nyrðra, því að

hann mun hafa verið Eyfirðingur; það sjest á því, að hann er

nefndur frændi Guðmundar biskups^ og var bróðir Hafrs ráða-

manns Hrafngilinga, sona Halls Kleppjárnssonar.^ Einarr hefur

því vafalaust verið vinur Hrafngilinga eins og bróðir hans, og

var þá eðlilegt, að honum sárnaði við Sighvat, því að það er

beinlínis sagt, að Hrafngilingum hafi þótt Sighvatr sitja mjög yfir

sæmdum þeim, er Hallr hafði haft, faðir þeirra.^ Og þar sem

nú Sighvatr hafði mannaforráð sitt frá Tuma, þá er auðskilið,

hvernig stendur á þessum tiUögum Einars. Hjer er ekki víst,

að texti Resensbókar sje frumlegri enn Sturlungutextinn, því að

jeg er fyrir mitt leyti sannfærður um, að eldri útg. Sturl. hefur

hjer hið upphaflega, enn það er aflagað í síðari útgáfunni. Enn

jeg tók þetta með til að benda á, að Resensbók styður hjer

þann texta, sem rjettur er.

í 81. kap. Íslendinga sögu er sagt frá því, þegar Hrafns-

synir leituðu þjófaleit á mpnnum biskups. Hjer stendur 1 Sturi.:

öj^eir (o: Hrafnssynir) fóru þá með biskupi, en áttu heima

' SívítV II, 66. bls. ^I, 252. bls. Bisk. I, 519.-520. bls. Merkilegt

er, að miösagan hefur hjer: yfyrir sunnan heiöi^j eins og hin

síðari útg. Sturlungu (Bisk. I, 520. bls. 1. neðanmálgr.).

' SimV 1, 227. bls. ' I, 213. bls. sbr. SturL^ II, 18. bls. =
I, 226.

bls. Bisk. I, 504. bls.

^ Sturl.^ I, 227. bls. ="1. 213. bls.: >Fyrir noröan Öxnadalsheiði áttu

þeir goðorð* o. s. frv.

* BisL l 518. bls.

^ Sturl.' II, 66. bls. =•
I, 253. bls. Bisk, I, 522. bls.

* Sturl. s. st.
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íneð Kolbeini at GreDjaðarstöðum.^ Eesensbók sleppir þessari

^í'ein, enda hefur Eggert Brím bent á, að þessi orð muni vera inn-

skotsgrein í Sturl. fau eru í mótsögn við það, sem Sturl. segir

síðar, að Kolbeinn Sighvatsson hafi gert bú á Grenjaðarstöðum

^rið 1232 og Hrafnssynir þá ráðizt til hans.'^ Hjer virðist

Resensbók því hafa varðveitt frumtexta Sturlu, enn safnandi

Sturlungu aflagað hanu.

Af öllu því, sem nú hefur verið sagt, leiðir með knýjandi

^auðsyn, að höfundur Resensbókartextans hefur í biskupssögunni

^kki haft fyrir sjer Sturlungusafnið, heldur hefur hann ausið af

sjálfri íslendinga sögu Sturlu ómengaðri, áður enn henni var

steypt saman við aðrar sögur. |>ess vegna hefur Kesensbók mikla

Þjíðingu fyrir spurninguna um, hvernig Sturlunga sje samaett og

W orðin.

Þessi niðurstaða kemur vel heim við aldur handritsins. Guð-

brandur Vigfússon hjelt, að það væri skrifað á ofanverðri 13. öld

(1280—1300).^ Enn nær sanni hygg jeg vera, að það sje skrifað

^oa 1300, eins og Kr. Kálund heldur/ eða nokkru síðar. Guðbr.

^igfússon hefur og í Sturlunguútg. sinni fært aldurstakmarkið

iiiður á við, og segir hann þar, að sama hönd sje á Kesensbók

sumu í hinu elzta Sturlunguhandriti, 122 A fol, sem hann
^elur ritað um 1320, enu Kálund á fyrri helmingi 14. aldar,^ og

^eldur Guðbrandur, að Resensbók sje þó fyr skrifuð enn 122 A.

Enn hvað sem um það er, þá er það víst, að handritið ber það

sjálft með sjer, að skrifarinn hefur hvorki skrifað eftir 122A nje

^aft hliðsjón af því. Aftur á móti hefur hann gert útdrátt úr

^róns sögu, eins og áður er ávikið, enn í þættinum ura Áróns

^ögu hef jeg sýnt. að þessi saga muni ekki vera samin fyrr enn
^ öndverðri 14. öld. Ef þetta er rjett, getur Resensbók varla

^erið eldri enn frá árinu 1320 eða þar um bil. Frumrit hennar,

elzta Guðmundarsaga, sem bæði Resensbók og »miðsao^an<(

^í^u kynjaðar frá, hefur líklega verið talsvert eldri, og þykir mjer
sennilegt, að hún sje samin litlu eftir daga Sturlu, á tveim síð-

SturL^ I, 117. bls. 2 293. bls.
' Sturl^ II, 129. bls. M, 303. bls.

^
Bisk. L LIV. bls.

^
Katalog over den Arnam. hándskriftsamling 1. 604. bls.

Sturl.2 clxxiii. Katalog over den Arnam. hándskriftsamling I, 83.

bls.



ustii áratugum 13. aldarinnar. Enn þetta munum vjer sjá betur

í þeim kafla, sem hjer fer á eftir.

IL y>Miðsagan«.

Jeg hef hjer að framau oft minzt á þessa Guðmundar sögu,

sem stendur í skinnbókinni 657 C 4^ í safni Árna. Handritið

er að dómi Guðbrands Vigfússonar skrifað um 1350. Hannhefur

sýnt, að sagan í þeirri mynd, sem hún hefur þar, muni þó vera

nokkuð eldri, líklega frá árinu 1319 eða 1320, og leiðir að því

sennileg rök.^ Líkur eru til, að hún sje samsett norður í |>ing-

eyjarþingi, eins og Guðbr. Vigfússon hefur bent á, og að höf-

undurinn hafi verið af ætt Guðmundar biskups þar nyrðra. Guð-

brandur heldur, að hún sje samsett eftir þessum frumritum:

1) Prestsögu Guðmundar (eftir Lambkár). 2) Hrafns sögu.

3) Sturlungu. Ef vjer berum söguna saman við Guðmundar

sögu í Eesensbók, sjest, að þetta er ekki með öllu rjett. I þætt-

inum um prestsögu Guðmundar hef jeg sýnt, að Eesensbók og

»miðsagan« hljóta að hafa haft fyrir sjer eitt sameiginlegt frum-

rit, þar sem þær segja frá utanferð þeirra Guðmundar biskups-

efnis og Hrafns. Báðar sögurnar fylgja hjer Hrafns sögu, þó

þannig, að »miðsagan<í er nákvæmari, enn Resensbók breytir sumu

í frásögn Hrafns sögu af ásettu ráði og sleppir sumu, sem

->miðsagan<: hefur. Frumrit beggja hefur því hjer vafalaust

verið samhljóða »miðsögunni«. A þessu sjest, að hvorug

sagan hefur hjer ausið beinlínis úr Hrafns sögu, heldur liggur

hjer til grundvallar eldri Guðmundar saga, sem hefur skeytt inn

kaflann úr Hrafns sögu. Og sama verður nú ofan á, ef vjer lít-

um á meðferð beggja sagnanna á íslendinga sögu Sturlu. Með-

ferðin á efninu er svo lík, að það er auðsjeð, að hjer er ekki um

tvo sjálfstæða útdrætti úr íslendinga sögu að ræða. Að vísu

sleppir miðsagan flestum þeim köflum úr íslendinga sögu, er

Kesensbók hefur og eru Guðmundar sögu óviðkomandi.^ Enn

^ Bisk. I, LXII.

^ Sbr. greinina um Resensbók hjer að framan og þáttinn um prest-

sögu GuÖmimdar, í biskupssögunni sleppir •miðsagan- þeim

köflum, sem nú skal greina (kapítulatalið er eftir útg. Resensbókar

í Bisk.): 51. k. (Risk. I, 488. bls. 3. neöanmálsgr.), 59. k. fyrn

greinin (Bisk. I, 497. bls. 1. nmgr.), 91.-94. k. (Bisk. I, 515. bls.
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það er ýmislegt, sem sýnir, að þessir kaflar hafa staðið í frum-

riti »miðsögunnar« og að þeim er slept af ásettu ráði, af því

að höfiindi miðsögunnar hafa þótt þeir ekki eiga heima í sögu

Guðmundar biskups. Fyrst og fremst er það, að »miðsagan« að

minsta kosti á einum stað tekur upp grein, sem ekki snertir

Guðmund og slept er í Kesensbók.^ J>etta sýnir, að slíkar

greinir úr Islendinga sögu hafa staðið í frumriti »miðsögunnar«

eigi síður enn í frumriti Resensbökar. Og í annan stað sleppir

»miðsagan« sumstaðar sumu þvi, sem snertir sögu Guðmundar
og stendur í Eesensbók og hefur vafalaust staðið í frumriti

beggja.^ Á þessu sjest, að »miðsagan« leitast við að stytta, og

að þessi viðleitni hefur stundum leitt höfundinn of langt, og er

þetta því máli til styrkingar, að hann hafi felt úr hina umræddu
kafla af ásettu ráði. »Miðsagan« fellir og víðast hvar úr inn-

skotsgreinarnar úr annálum, sem eru á víð og dreif í Kesens-

bók eins og ber í skyri. Enn sumar þessar innskotsgreinar

staiida í »miðsögunni« eigi síður enn 1 Eesensbók og sumar

styttir »miðsagan«, og sjest á því, að þær muni allar hafa verið

í frumriti beggja enn slept eða breytt í »miðsögunni« af ásettu

ráði, af því að þær eru efninu óviðkomandi^. Er þá líklegt, að

2. nmgr.), stutt grein í 95. k. (Bisk. I, 546. bls. 5. nmgr.) og önnur

grein síðast í sama k. (Bisk. T, 547, bls. 4. nmgr.), 96. k. (Bisk. I,

548. bls. 5. nmgr,), 100.— 103. k. (Bisk. L 553. bls. 3. nmgr.).

* Bisk. I, 514. bls. 5. nmgr. þessi grein er um utanferð og fótbrot

Lopts biskupssonar, og er tekin eftir íslendingas. í Sturl.^ II, 63.

bls. 2 250. bls.

^ þannig sleppir miðsagan öllum síðari hluta 99. k. Resensbókar

um fiokk Guðmundar og þingreiö (Bisk. I, 553. bls, 3. neðanmáls-

grein) og fyrri hluta 104. k. um veru Guðmundar í Höfða og heim-

boð höfðingja við hann (Bisk. s. st.).

* Jeg skal að eins leyfa mjer aÖ taka fram til dæmis nokkrar slíkar

annálsgreinir, sem eru sameiginlegar fyrir Resensbók og miösög-

una: Bisk. I,'bls. 417^^»« (sbr. ísl. ann. 1169), 420^-^« (sbr. ísl.

ann. 1179-1180), 425^-^ (sbr. isl. ann. 1180—1181), 427^*-^« (sbr.

ísL ann. 1183), 429^^-''> (sbr. ísl. ann. 1185), 430'*-^=' (sbr. ísL ann.

1186-1187), 432^'-^'^ (sbr. ísl. ann. 1187) — þessar og margar

fleiri annálsgreinir eru í prestsögunni, enn í biskupssögunni hefur

•miðsagan- slept úr annálsgreinunum, líklega meðfram af því aö

skrifarinn hefur verið orðinn þreyttur aö skrifa og ekki viljað taka

nema hið nauðsynlegasta.
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greinirnar úr íslendinga sögu, sem miðsagan sleppir enn standa

í Eesensbók, hafi einnig verið feldar úr af sömu ástæðu.

Merkilegt er það, að í þeim köflum, sem eru sameiginlegir

fyrir »miðsöguna«, Kesensbók og Sturlungu, ber miðsögunni oft

saman við Sturlungu, enn Resensbök munar, og er þá oftast

nær rjettari texti eða uppbaflegri í Sturl. og »miðsögunni«. Hjer

er það bersýnilegt, að frumrit Eesensbókar og »miðsögut}uar«

hefur haft sama leshátt og »miðsagan«, enn að textinn hefur af-

lagazt í Eesensbók eða verið breytt af ásettu ráði. Hið merk-

asta dæmi þess, að »miðsagan« sje samhljóða Sturlungu enn frá-

brugðin Resensbók, er frásögnin um Arón. Hjer fylgir miðsagan

alstaðar Sturl.,^ enn Eesensbók ýmist Sturl. eða Áróns sögu.'^

fað er auðsjeð, að »miðsagan« hefur alls ekki þekt Áróns sögu,

og að hjer er sjálfstæður viðauki í Eesensbók, sera ekki hefur

staðið 1 þeirri Guðmundar sögu, sem bæði Eesensbók og »mið-

sagaa« eru kynjaðar frá. Hjer hefur því Eesensbók aukið sög-

una af ásettu ráði. Enn á öðrum stöðum, þar sem hana greinir

á við »miðsöguna« og Sturl, kemur það víðast hvar af því, að

ritvilla er í Eesensbók.^ f>ó kemur það einnig fyrir, aö Resens-

bók hefur upphaflegri texta enn »miðsagan« og Sturl. Jeg hef

áður minzt á það, að Eesensbók sleppir brjefi fóris erkibiskups

til óvina biskups út af atförinni að Guðmundi, og að hún muui

hjer hafa varðveitt hinn upphaflega texta íslendinga sögu, þrátt

fyrir það að hún hefur hjer oigi að eins Sturlungu heldur og

»miðsöguna« og Guðmundar sögu Arngríms á móti sjer, Jeg

mun nú sýna fram á, hvernig jeg hygg, að þessi samhljóðun

Guðraundar sagnanna og Sturl. sje undir komin. Arngríra er

ekkert að marka. Hann skrifar bersýnilega eftir eldri Guð-

mundar sögu, sem hefur innihaldið brjefið eins og »miðsagan«,

svo að vitnisburður hans er eigi sjálfstæður, heldur sannar að eins

það, sem vjer vissum áður af »miðsögunni«, að brjefið var komið

inn í Guðmundar sögu fyrir daga Arngrims. Auk þess er brjefið

hjá honum alt öðruvísi enn í Sturl. og »miðsögunni«, og er Ijóst,

að hann hefur aflagað það og breytt því af ásettu ráði.^ Enn

^ Bisk. I. 515. bls. 2. nmgr.
* Sbr. þáttinn um Áróns sögu í ritgjörð þessari.

^ Bisk. I, bls. 460, 6.nmgr.; 468, S.mngr.; 495, 3.nmgr.; 495. nmgr.

3b; 499, 1.—2. mngr.; 499. 3. nmgr.; 500, 1.—2. nmgr.; 500, 3.

nmgr.; 500, 7. nmgr,

* Sbr. Dipl. Isl, I, 367. bls.



bvernig steudur þá á samhljöðun Sturl. og »miðsögunnar«? Áður
enn vjer segjum nokkuð um það, skulum vjer taka eftir einu

merkilegu atriði. Lesum þau orð, sem standa næst á undan og

iiæst á eftir brjefinu bæði í Sturl. og miðsögunni og berum þau
saman við Resensbdk. 1 Sturl, standa að eins á undan brjeflnu

þessi orð: »Pá koma út bréf J>óris erkibiskups svá mælandi«,

ög á eftir því: »Nú kyrðusk þeir Arnórr víö bréBn«. Enn i>mið-

sagan<í hefur auðsjáanlega haft fyrir sjer sama textann og er í

Resensbók. Hún tekur upp orð Resensbókar um brjefið svo að

s^^gja orðrjett og hefur þau sem inngangsorð fyrir brjefinu á

þossa leið: »í>enna tíma^ kom'"^ út brét f>dris erkibiskups ok
vóru þá(!)^ utanstefningar ok tekit þungliga^ á óvinum Guð-
iiiundar^ biskups:^ kyrðust þeir Arnórr nokkut^ við þat« og

bætir síðan við: »f>etta bróf mælir svá«. Munurinn á Sturlungu

miðsögunni er þá sá, 1) að Sturl. sleppir yfirliti því yfir efni

bi'jefsins, sem felst í orðuuum: :^ok vóru . . . biskups«, og hefur

greinina: »(Nú) kyrðusk . . . við þat«, á eftir brjefinu, sem

^miðsagan« hefur á undan því. J>essi ólíka meðferð efnisins gæti

l>ent til þess, að viðauki brjefsins væri sjálfstæður í báðum sög-

^num, Sturl. og miðsögunni, eða með öörum orðum, að hvor

þeirra um sig, safnandi Sturlungu og höfundur miðsögunnar,

hafi skotið því inn af sjálfs hvötum og hvorugur vitað af öðr-

^Qi. Enn h'klegri þykir mjer þó önnur skýring. Vjer vitum, að

safnandi Sturl. hefur tekið upp í safn sitt prestsögu Guðmundar.
^ú er líklegt, að handrit þaö, sem hann hafði fyrir sjer af Guð-

^undar sögu hafi ekki hætt í miðju kafi, þar sem Guðmundr
^'arð biskup, heldur hafi þar einnig staðið biskupssagan h'kt og
í Eesensbók og »miðsögunni« aftan við prestsöguna og verið

^jerumbil samhljóða Eesensbók og Bmiðsögunui", tekin að mestu
öftir íslendinga sögu Sturlu. |>essa Guðmundar sögu hefur safn-

^^di Sturl. haft til hliðsjónar einnig eftir það, að hann skildist

prestsöguna, og í heuni hefur hann fundið brjefið á þeim
stað, sem það stendur í •miðsögunniu. Hefur honum þótt það

' þá Res.
^ koma Res.
* þar á Res.
* ?iarf Res.
* slept í Res.
" oh bætir viö Res,
' slept í Res.
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merkilegt og ráðið af að taka það inn í safn sitt. |>egar hann

kom að þeim stað í Islendinga sögu, þar sem brjefið átti að

vera samkvæmt biskupssögunni, hefur hann þá lagt íslendinga

sögu frá sjer, og fært inn brjefið eftir Guðmundar sögu, enn þótt

nægja að hafa sem inngangsorð stutta athugasemd um, að þetta

brjef hafi komið út og óþarfi að hafa efnisyfirlit, þar sem brjefið

sjálft kom á eftir. Orðin »Nú kyrðusk þeir Arnórr við þat«,

gátu þá auðveldlega færzt aftur fyrir brjefið um leið. Með þessu

móti verður alt skiljanlegt, og er þetta að öUu samkvæmt þeirri

aðferð, sem safnandi Sturlungu fylgir á öðrum stöðum, þar sem

vjer getum haft eftirlit með honum. Til þess að raenn sjái Ijós-

lega, hvernig jeg hugsa mjer afstöðu og skyldleik handritanna

eða sagnanna, set jeg hjer eftirfarandi töfiu:

íslendinga saga Sturlu

rt

1

Res.

I
! ,

Sturlunga »Miðsagan<

Hjer táknar a hina týndu Guðmundar sögu, sem liggur á

bak við bæði Kesensbók og »miðsöguna«. Hún hefur ekki haft

brjef það, sem hjer ræðir um, Dætur hennar eru Resensbók og

hin týnda Guðmundar saga, er jeg nefni p og liggur til grund-

vallar fyrir Sturl. og miðsögunni á þessum stað. Enn hið upp-

haflega frumrit allra sagnanna er íslendinga saga Sturlu.

Annað dæmi þess, að Eesensbók hefur rjett, þar sem hún

er í mótsögn bæði við »miðsöguna« og Sturl., er sömuleiðis áður

talið i þættinum um Resensbók. í>að er þar sem »miðsagan«

og Sturl. segja, að Páll biskup hafi andazt þann vetur, sem

Guðmundr var í Steingrímsfirði. |>essa samkvæmni Sturl. og

»miðsögunnar« gagnvart hinum rjettari texta í Resensbók verður

að minni hyggju að skýra á sama hátt og samkvæmni þeirra,

að því er brjefið snertir. Orðin *er Guðmundr biskup var í

Steingrímsfirði« hafa slæðzt inn í Sturl. úr Guðmundar sögu (|3

í töflunni).

Einnig hef jeg áður minzt á það, að »miðsagan« hefur sama
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texta og hin yngri útgáfa Sturlungu í greininni um víg Tuma
Sighvatssonar (Sturl.^ I, 252. bls. Bisk. I, 520. bls. »fyrir sunn-

an heiöi«). Enu af því að hin eldri útg. Sturlungu hefur hjer

það, sem rjett er (»fyrir norðan heiði«) eins og Eesensbók, þori

jeg ekki að álykta neitt af þessum stað.

Enn er ótalað um einn stað, þar sem Resensbók virðist hafa

rjettari texta enn Sturl. og »miðsagan« að sumu leyti enn ekki

öUu. Eftir brjef fóris erkibiskups, er fyr var getið, fóru 3 höfð-

ingjar utan af þeim, sem utan var stefnt, Jón Sigmundarson

samsumars (1211), enn Arnórr Tumason og forvaldr Gizurarson

tveim árum síðar (1213),^ og með forvaldi Teitr biskupsefni

frsendi hans. Guðmundr biskup, sem og var stefnt utan, ætlaði

að fara sama sumarið og þeir Arnórr, enn varð tvisvar aftur-

reka, og fór ekki fyr enn 1214. Sturl. og Guðmundar sögurnar

þegja alveg um utanför Jóns Sigmundarsonar, og mundum vjer

ekkert um hana vita, ef hún stæði ekki í annálum (við árið

1211). Enn frá utanferð hinna höfðingjanna er sagt bæðií Sturl.

og Resensbók og að nokkru leyti í »miÖ3ögunni«. Hjer er ein lítil

grein, sem Resensbók greinir á um við hinar sögurnar, í Sturl.

stendur: »En tveir menn fóru utan af þeim, er erkibiskup hafði

útan boðat með biskupi. Arnórr fór útan um sumarit af þeim
sex, er með hónum vóru nefndir. f>á fór ok útan forvaldr Giz-

Uíarson ok Teitr biskupsefni*.^ Eesensbók hefur : »En tveir menu
fóru útan af þeim sex, er erkibiskup hafði útan stefnt. fá fór

útan forvaldr Gizurarson ok Teitr bi3kupsefni«,^ og sleppir

þannig setningunni *Arnórr . . . nefndir<.<, Í miðsögunni er

þötta þaunig: »en tveir menn fóru útan af þeim /imm, er erk-

Wskup hefði útan stefnt með biskupi. Arnórr fór útan um sum-

tótewi af þeim sex, er með hónum vóru nefndir*, og sleppir setn-

^íigunni um forvald og biskupsefni. J>að er auðsætt, að þeir

tveir menn, sem sagan á við að utan hafi farið á þessu sumri,

' Anuálar segja, að Arnórr haíi farið utan árið 1212 enn þorvaldr

1213. Enn Sturl. segir, að þeir haíi farið báðir utan um sumarið

eftir víg Halls Kleppjárnssonar, og mun það rjettara, enda kemur
það heim við anuála, að því er þorvald snertir. Hallr var veginn

á jólaföstu 1212, og er þetta þvl sumarið 1213. Sbr. Dipl. Isl. I,

360. bls.

' Sturi.^ II, 20. bls. 227. bls.

' l^isk. I, 506.—507. bls.
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eru engir aðrir enn þeir tveir, sem nefndir eru á eftir í Sturl,

Arnórr og í>orvaldr, og að það er aflagað í Resensbók, þar sem

hún getur ekki um utanferð Arnórs, með því líka að Eesensbók

hefur sjálf rjett á undan sagt frá því með sömu orðum og hinar

sögurnar, að Arnórr hafi húi^t tíl utanferðar um sumarið ásamt

Guðmundi biskupi, enn biskup orðið afturreka og sezt aftur, svo

að allir, sem lesa þetta, hljóta að búast við, að líka verði sagt

frá, hvernig fór um ferð Arnórs. Enn hins vegar er það Ijóst,

að orðin »(einn) af þeim sex, er með hónum vóru nefndir« í

Sturl. og »miðsögunni« eru ekki annað enn endurtekning þess,

sem á undan stendur bæði í Resensbók (^a/" þeim seoo, er erlci-

hiskup hafði utan stefnt^) og í hinum sögunum með nokkrum

orðamun. Hinn upphaflegi texti virðist vera: »En tveir menn

fóru útan af þeim sex, er erkibiskup hafði útan stefnt: Arnórr

fór útan um sumarit ok forvaldr Gizurarson. fór ok útan

Teitr biskupsefni*. Líklega stendur hjer líkt á samhljóðun Sturl.

og miðsögunnar eins og á þeim stöðum, sem áður er getið. Sturl.

hefur hjer haft til hliðsjónar Guðmundar sögu þá, sem nefnd var

P í töflunni, og úr henni er þessi mismunargrein komin bæði

inn í Sturl. og »miðsöguna«. J>essi afbökun textans er því skrif-

ara þessarar Guðmundar sögu að kenna, og er auðsjeð, hvernig á

henni stendur. Hafi hinn upphaflegi texti verið orðaður á 'þá

leið, sem jeg tók fram áður, þá hefur skrifaranum fundizt það

vera óljóst orðað, og ekki koma nógu skýrt fram, að Arnórr var

annar þeirra, sem utan fóru, af þeim, sem utan var stefnt, og

hefur hann viljað bæta úr því, enn tekizt það svona klaufalega.

Af því, sem nú hefur verið tekið fram, leiðir, að >miðsag-

an« hefur hvorki haft fjrir sjer Sturlungusafnið nje prestsöguna

eftir Lambkár nje Hrafns sögu beinlínis, heldur tekið þá kafla,

sem hún hefur sameiginlega við þessi rit eftir eldri Guðmundar

sögu, sem aftur var runnin frá annari Guðraundar sögu, er einnig

var frumrit Kesensbókar. |>essi elzta Guðmundar saga er það,

sem hefur ausið beinlínis bæði úr íslendinga sögu Sturlu, sögu

Lambkárs og Hrafns sögu, enn Sturlungusafnið hefur ekki verið

kunnugt höfundi þessarar sögu, og líklega hefur það ekki enn

verið til orðið, þegar bún var samin.

I þeim kafla, sem hjer fer á eftir, munum vjer taka íram

fleira því máli til sönnunar, að afstaða Sturlungu við Guðmundar

sögurnar sje sú, sem nú hefur verið greint.



TJm jarteinas'ógu Grtiðmundar biskiijps l AM. 122B fol

og 204 fol

Hjer að framan hef jeg sýnt, að safnandi Sturl. mnni í frá-

sögninni um biskupsæíi Guðmundar hafa haft til hliðsjónar Guð-

iDundar sögu líka »miðsögunni«, sem »miðsagan« einnig hefur

haft fyrir sjer. |>etta sjest nú enn betur, ef vjer tökum til sam-

^nburðar þau handrit, sem nefnd eru í fyrirsögn þessa kafla.

Pyrra handritið, — 122B fol. — er annað hið elzta skinnhand-
fit Sturlungu, og eru nú því miður ekki til nema skræður af

því. I þessum skræðum eru þrjú skinnblöð — eða rjettara sagt

1 blað og 2 blaðapartar — úr jarteinasögu Guðmundar, enn í

síðara handritinu — 204 fol. — er jarteinasagan öll, og ber

henni þar alveg saman við skinnblöðin í 122B, það sem þau ná,

svo að Guðbrandr Vigfússon telur það víst, að jarteinasagan í

204 fol. sje afskrift af jarteinasögunni i 122B foL, meðan sú bók

var heil^ Af þessu er Ijóst, að jarteinasagan hefur staðið í öðru

í^ðalhandriti Sturlungu. Enn hefur hún þá — eða partur af

henni ~~ staðið í hinu handritinu? Eða, með öðrum orðum,

hefur safnandi Sturlungu tekið jarteinasöguna inn í safn sitt?

í^etta munum vjer nú íhuga betur.

í>að vill svo vel til, að fyrsta blaðið, sem til er af jarteina-

sögunni í 122B byrjar á upphafi jarteinasögunnar. |>ar er fyrst

stuttur formáli svo látandi:

»Hér fara margar sögur saman ok má þó eina senn segja,

þó skal nú fyrst segja frá jartegnagerðum herra Guðraundar
biskups, þó at þær eigi fyrr at standa i bókinni, ok er hér nú
•^Jgi merkilega samanskipat, ok skal þar nú til taka, er Guð-

^^índr biskup var andaðr ok ger var líkferð hans, at í þann

^ínia var kirkja at Hólum mjök hreyrnuð«. Síðan kemur frá

^öguin um þá jartein, sem varð við jarðarför biskups, að kirkjaa

sialf ekki neitt, þó að öllum klukkum væri hringt, og svo kapí-

^^li um bænahald biskups, hvorttveggja alveg eins og í »mið-

^Ögunni«,2 Og síðan koma jarteinirnar líkt og í »miðsögunm«;

^ Bisk. I, LVI. bls, Kr. Kálund: Katalog over den Arna-Magn.

hándskriftsamling 86. og 168.— 169. bls.

^ Bisk. I, 585.-586. bls. >Miðsagan* byrjar frásögnina um hring-

niguna á orðunum: >1 þennan tíma var kirkja at Hólum nijök
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enn þó í nokkuð annari röð, fiestar hinar sömu og þar, enn þó

sumar, sem ekki standa í »miðsögu«-handritinu, eins og það er

nú, — enn það er ekki að marka, því að það vantar aftan við

það, — og hins vegar eru sumar jarteinir miðsögunnar úr feldar.^

Upphaf formála jarteinasögunnar í 122 B (»Hér ízxd.margar

sögur saman, ok má þö eina senn segja, enn þó akal nú fyrst

segja frá jartegnum« o. s. frv.) sýnir það Ijóslega, að jarteina-

sagan hefur staðið inn í miðri Sturlungu einhvers staðar, og að

blöðin, sem hún er á, standa ekki í rjettri röð í skrá Árnasafns

eftir Kálund, því að þar eru þau talin síðast sem 28., 29. og

30. blað handritsins.^ Enn hvar eiga þau að standa? í>að sjest,

þegar vjer lítum á Sturlungu-útgáfurnar, þar sem sagt er frá

dauða og útför Guðmundar. f>ar segir fyrst frá sjúkleika bisk-

ups og síðustu smuruing, síðan frá fyrirskipun hans um leg sítt

og andláti á »inum sétta vetri ins átta tigar aldrs sín8«. Alt

hingað að ber sögublærinn það með sjer, að þetta muni flest

vera tekið eftir Islendinga sögu Sturlu. Enn í því sem á eftir

fer stingur orðfærið í stúf, þar sem sagt er frá því, að þeir Helgi

bróðurson biskups og forkell Ketilsson hafi hafið biskup á fjöl

ösku dreifða og þar hafi öndin skilizt við líkamann, og þeir borið

»mikinn harm af því stríði, er þeir skildusk svá langælega við

sinn föður, því at þeir höfðu frá barnsaldri af hónum þegit föð-

urlega ást ok blíðu. Finnsk ok varla á váru landi eðr víðara sá

maðr, er þokkasælli hafi verit af sínum vinum en þessi inn blez-

aði biskup, svá sem vátta bréf 5>óris erkibiskups eðr Guthorms

erkibiskups, eðr hins ágæta konungs Hákonar ok margra ann-

arra dýrlegra manna í Noregi, at þeir unnu hónum sem bróður

sínum, ok báðu hann fuUtings í bœnum sem föður sinn«. Síðan

segir nákvæmlega frá því, hvar líkið var náttsett, hvenær það var

borið í kirkju og skrýtt, og frá guUi því, sem fylgdi því í gröf-

ina, og að »allir dáðu, er sá, þenna likama, ok kváðusk aldri

hafa sót dauðs manns hold jafnbjart eða þekkilegt sem þetta«.

Og loks segir frá líksöngnum við útförina og líkræðunni. — |>að

er óhugsandi, að Sturla fórðarson hafi samið þennan kafla, eða

hreyrnut*, enn hefur ekki formálann, sem er einkennilegur fyrir

122B (og 204) og stendur ekki í neinu Öðru haudriti.

' Bisk, I, 586. bls. 2. nmgr., 593. bls. 1. nmgr., 604. bls. 1. nmgr.,

613. bls. 4. nmgr.
^ Katal. over den Arnamagn. hándskriftsamling 87. bls.



að safnandi Sturlungu hafi tekið hann eftir íslendinga sögu —
til þess er of mikið klerkabragð að honum —, heldur hefur hann
haft hann úr Guðmundar sögu þeirri, er hann hafði til hlið-

sjönar, og þetta styrkist líka af því, að sami kaflinn stendur

orðrjettur á sama stað í »miðsögunni«.^

Næst á eftir þessum kafla stendur í hinni eldri útg. Sturl-

ungu fyrst frásögnin um klukkuhringinguna við útfor biskups

og síðan kapítulinn um bænahald biskups, alveg eins og sagt er

frá þessu bæði í 122B (og 204) og »miðsögunni«; þö er hvort-

tveggja, einkum kapítulinn um bænahaldið, talsvert stytt.^ Og í

síðari útgáfunni stendur alveg samhljöða grein neðanmáls, og

segir útgefandinn, að hún standi í pappírshandritunum og sje lík-

lega tekin eftir 122 A, enn honum láist að geta þess, að þetta

stendur líka í hinu Sturlunguhandritinu (122B), eins og áður var

tekið fram.^ Útgefandinn hefur ekki tekið þessa grein upp í

löeginmálið, sjálfsagt af því að hann hefur haldið, að þessi grein

hafi ekki frá upphafi staðið í íslendinga sögu Sturlu. Hann
befur vafalaust rjett fyrir ajer í því, að greinin, eins og hún er

oi'ðuð í pappírshandritunum, er runnin frá 122A, þvi að hún er

talsvert styttri í þeim enn tilsvarandi grein í 122B. Sömuleiðis

það án efa rjett, að þessi grein hefur aldrei staðið í íslend-

löga sögu Sturlu. Enn í Sturlungusafninu hlýtur hún að vera

^pphafieg, þar sem hún hefur staðið í báðum aðalhandritunum,

er engin ástæða til að útrýma henni úr útgáfum Sturlungu.

Röðin í pappírshandritum Sturlungu og í »miðsögunni«, þar

8em þessi grein stendur næst á eftir kapítulanum ura dauða

útför biskups, sýnir að jarteinasagan hefur staðið á þessum
sama stað í 122B og að blaðaslitrin, sem hún er á, ættu að

vera næst á eftir 13. blaði handritsins (14., 15. og 16. blað í

stað 28., 29. og 30.).

Jeg hefur áður leitt rök að því, að frásögnin um andlát og

^*^för biskups eftir orðin i'inum sétta vetri hins átta tigar aldrs

sín8« hafi ekki staðið í íslendinga sögu Sturlu, heldur sje

^ekin eftir Guðmundar sögu, sem hefur verið lík »miðsögunni«.
Enn þá hlýtur einnig sama að gauga yfir greinina um hring-

' Bisk. I, 584.-585. bls. Sturl.i II, 186.— 187. bls. ^ I, 349.-350. bls.'

* Sturl.» II, 187. bls.

' Sturl.^ I, 350. bls.
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inguna og kapítulann um bænahaldið, sem standa rjett á eftir

þessu í pappírshandritum Sturlungu og »miðsögunni« og hafa

einnig staðið á sama stað í 122B. Sömuleiðis höfum vjer sjeð,

að frásögnin um hringinguna og bænahaldið hefur að minsta

kosti staðið í Sturl. frá upphafi, Enn hefur þá ekki öll jarteina-

sagan einnig staðið þar upphaflega? Hefur safnandi Sturlungu

að eins tekið hinar umræddu tvær greinar úr jarteinasögunni inn

í safn sitt og skrifari skinnbókarinnar 122B síðar bætt við hin-

um öðrum köflum jarteinasögunnar ogsamið formála fyrir henni?

Eða hefur jarteinasagan með formála staðið í hinu upphaflega

Sturiungusafni, frumriti beggja skinnhandritanna, og 122B tekið

hana orðrjetta, enn 122A að eins ágrip af tveimur kapítulum

hennar? ÍJað er örðugt að fullyrða nokkuð um þetta. Enn lík-

legra þykir mjer þó, að jarteinasagan hafi staðið í frumriti Sturl-

ungusafnsins. Enginn getur efazt um, að safnandi Sturlungu

hefur tekið eftir hinni sjerstöku Guðmundar sögu kaflann rjett

á undan um andlát biskups og greftrun, sem sýnir, að hann hefur

trúað helgi biskups. Og ekki getur það heldur verið neinum

vafa bundið, að hann hefur tekið úr hinni sömu Guðmundar

sögu upphaf jarteinasögunnar um hringinguna og bænahaldið.

Hvað er þá á móti því, að hann hafi einnig tekiö þaðan alla

jarteinasöguna, eins og hún var, og skeytt framan við hana for-

mála þeim, sem stendur í 122B, enn þeim manni, sem skrifaði

122A hafi þótt þetta vera of mikill útúrdúr frá efninu, og hafi

hann því slept formálanum og tekið að eins upphaf jarteinasög-

unnar í ágripi upp í rit sitt. J>etta virðist vera eðlilegri og eiu-

faldari skýring á samhljóðun og mismun handritanna enn sú,

að fyrst hafi safnandi Sturlungu að eins tekið upphaf jarteina-

sögunnar eftir Guðmundar sögu, enn síðan hafi sá, sem skrifaði

122B aukið við formála og bætt við öllum hinum síðari bluta

jarteinasögunnar, því að til þess að þessi skýring geti verið rjett,

verðum vjer að hugsa oss, að jarteinasagan hafi bæði legið fyrir

safnanda Sturlungu og ritara handritsins 122B, enn það er flókn-

ara og óeðlilegra, enn hitt, að hún hafi legið fyrir safnanda

Sturlungu einum. Enn hvernig sem þessu nú er varið, þá er

það YÍst, að allur þessi kafli í Sturlungu sýnir, að safnandi hennar

hefur hjer í biskupsæfi Guðmundar haft fyrir sjer Guðmundar

sögu líka »miðsögunni«, sem á sumum stöðum liggur á bak við

Sturlungu og »miðsöguna« og hefur verið frumrit beggja, eins og
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jeg hef bent á í þættinum um »miðsöguna«/ eða, með öðrum

orðum, að Guðmundar saga sú, sem safnandi Sturlungu fór eftir,

hefur eigi að eins innihaldið prestsöguna eftir Larabkár, heldur

einnig biskupssöguna líkt og Kesensbók og »miðsagan«.

Frá þessari rannsdkn bregður nú nokkru Ijósi yíir annan
stað í Sturl., sem jeg áður hef drepið á í þættinum um Kesens-

bók. J>að er, þar sem sagt er frá hinu hörmulega ástandi kristn-

innar, eftir það að höfðingjar gerðu biskupi aðför að Hólum og

ráku hann af stóli. í>ar segir svo: »Áumleg ok hörmuleg

kristni var þar þá at sjá. Sumir prestar lögðu messusöng fyrir

hræzAu við guð; sumir frömðu fyrir hræzlu sakir við höfðingja;

sumir at sínum sjálfsvilja. Höfuðkirkjan, móðirin, sat í sorg ok

sót, ok sumar dætrnar raeð henni; en sumar (sumir?) gleymðu''

yfir hennar harmi ok lifði hverr sem lysti, en enginn þorði um
at vanda né satt at mæla«. — Allur blærinn á þessari grein

sýnir, að hún getur varla verið eftir Sturlu I>órðarson, heldur

hlýtur að vera eftir einhvern klerk. Samkvæmt því, sem hjer er

sagt að framan, bæði í þessum þætti og þættinum ura »miðsög-
una«, virðist það liklegast, að höf. hinnar elztu Guðmundar sögu,

vjer höfum nefnt a í »raiðsögu«-kaflanum, hafi bætt við þess-

^ri grein, og að hún sje þaðan komin bæði inn í Kesensbók og

Guðmundar sögu, sem safnandi Sturlungu hafði til hliðsjónar,

þaðan aftur inn í Sturlungu.

IV, Uni Guðmundar sögn Arngrims ábóta.

í>essi Guðmundar saga er auðsjáanlega skrifuð upphaflega

^ latínu og hvorki ætluð íslendingum nje Norðraönnum. í>að

Þ^rf ekki að lesa langt í henni til að sannfærast um þetta. Svo

a. m. hin merkilega íslands Ij^sing í 2. k. bersýnilega ætluð

^tlendingum. Hún byrjar á því að segja, að Guðmundr hafi

^^i^ið biskup s>á því landi, er bœkr kalla Thile en Norðmenn
j^efna ísland«, og frá mörgu fleiru er sagt, sera gat verið fróð-

^gt að yj^j^ fyj.jj. útlendinga, enn ekki þurfti að segja Norð-

Sbr. töfluna í þeim þætti. þar hef jeg nefnt þessa Guðmundar
sögu

Jög hef áöur sýnt, að svo á að lesa, eins og stendur í Resensbók,
enn ekki »gugnuðu eigi*, sem stendur í Sturl.
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tnönnum eða íslendingum, t. d., að í Niðarósi hvíli »ágætr

guðs maðr Ólafr konungr Haraldsson«! Biskuparnir eru nefndir

latínskum nöfnum; Joliannes, Ketillus, Bero, Brando, Islavus,

Gizerus, porlakus(!), Paulus, Magnus secundus.^ Og síðast í 3.

k. segir svo: »en þeim sem þetta líkar betr aðra leið,^ sendum

vér til íslm^hra bóka«.^ f>etta gæti enginn sagt, sem frumrit-

aði á íslenzku, enn í latínsku riti er það eðlilegt. Orðfærið og

orðavalið er og Ijdsastur votturinn um það, að sagan er þýdd úr

latínu. í þeirri setningu, sem nú var tilfærð, eru orðin ^send-

um vér til íslenzkra bóka<c latínublandin {mittimus ad libros

islandicos). Enn þetta er ekki eina latínuslettan. |>að úir og

grúir af þeim.^ Líklegast þykir mjer, að saga þessi sje þannig

til orðin, að menn hafl um miðja 14. öld viijað gera gangskör

að því, að fá Guðmund tekinn í helgra manna tölu af páfa, en

þá þurfti að semja sögu hans á latínu, til þess að páfa gæti

orðið kunnugt um líf hans og jarteinir, og hafi Arngrímr verið

fenginn til að semja söguna.^ Á þetta benda meðal annars orð

» Bisk. II, 5.-6. bls.

" Hugsunm er: >þeim sem vilja vita meiraj emi hjer er sagt um
bernsku og uppvÖxt Guðmundar*.

' Bisk. II, 6. bls.

* T. d. >sjau árum framar liðnum* Bisk. II, 6'°, >því fráteknu* 9';

>í fyrsta prologo* (= í upphafi formálans) »glÖggrar greinar*

11'^ >gildrar lundar^ IP^ >hverrar dygðar* 25'; >greindum ár-

gang* 23'-^; >endrgoldinn fullri heilsu* (valetudini redditum) 25'^;.

>bauð at skírast lærisveina sína* 8*; >vítja< með þolfalli 25'*,

>hjálpa< meö þolf. 10'^ 11*, >fulltingja« með þolf. lO^", >lypía« með
þolf. 13^°, >at hann* (= ad eiim) 14^^; >gera sinn veg* (= iter

facere) 22*, 24**, 25", >í greindum veg< (= tn dicto itinere) 36'°;

>líkir sira Guðmundr þat, sem hónum þykki hón of kyrt vinna«

(líkir = simulat, lætur sem) 29'*; >hvat lengra?« [quid amplius?)

36^2 0. s. frv., o. s. frv. Af latinskum orðum skal jeg telja: for-

mera* 10^^, »concordera* 11", >disponera* 12\ >eventus» 13**,

• salmistat 14*^, >traktera< 14 neðst, >kanonem* 15^"^, »abluíionem

calicis* 13", .reliquias- 17*^ 25"», 36", >parteran< 21", >trans-

latus< 23**, >officio< 29^^, >provocera< 30^^*, >processionem« 31",

>responsorio< 31^^, >componera* 31'*. Islenzkur maður, Gestr að

nafni, er tvisvar kallaður >Hospes» 27" og 28'^. Orðið >hugskot<

er haft karlkyns^ af því að latínska orðið animus vakir fyrir þýð-

andanum {SO^^).

.
• Nokkuð öðruYÍsi lítur Jón Sigurðsson á þetta mál (Dipl. Isl. I, 366.

bls.).
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sögunnar aftan við Íslandslýsinguna : »Fyrir þá skynsemd höf-

um vér nokkut greint af þessu fátæku landi, at ef þessi frá-

sögn verðr i fjarsJca lesin, loíist því framarr várs herra nafn, er

eugan jarðar enda firrir sinni miskunn, sem þá sýndist enn, er

hann gaf greindum útskaga svá ríkan gimstein, sem heilög ván

diktar, að Guðmundr hinn góði sé í hans konunglegri höU at

eilífu«.^

Meðferð höfundarins á efninu kemur vel heim við það, að

hún sje þannig til orðin. Hann sleppir flestu því úr hinum eldri

Guðmundar sögum, sem hanu heldur, að útlendum mönnum
muni enginn fróðleikur í þykja, enn aftur eykur hann hana með
jarteinum og lærðum klerklegum hugleiðingum. Bæjanöfnum er

víðast hvar slept, nema nöfnum biskupsstólanna eða klaustranna,

auðvitað af því, at útlendingar vóru engu að nær, þó að bæir

væru nefndir, sem þeir ekki þektu. Um Kolbein Tumason er

sagt: »Hann bjó í því héraði norðanlands, er heitir Skagafjörðr;

þat liggr til vestrættar annan veg biskupsstólsins at Hólum«,-

enn ekki er sagt, á hvaða bæ Kolbeinn hafi búið. pegar Guð-

ííiundr var orðinn biskup, er sagt, hann hafi seut brjef »austr

W Sigurðar Ormssonar* og önnur »vestr á landit til vinar síns.

Rafn hót«, enn ekki er þess getið, hvar þeir áttu heima fyrir

austan eða vestan.^ Bæir þeir, sera jarteinir urðu á, eru nefndir

^einn búgarðr norðanlands«,^ »annarr búgarðr«.^ Lómagnúpsá
ekki köUuð annað enn »ein stór á«.^ Um MöðruvöUu í Hörg-

áí'dal er þannig talað: »herra biskup ríðr um þann bý, sem bú-

garðr Sigurðar Ormssonar stendr«.''

í>au frábrigði frá hinum eldri Guðmundar sögum, sem lýsa

'^Jör í sögu Arngríms, eru bein afleiðing af því, að hann skrifar

'ynr útlendinga og lagar sig eftir þeim, semur rit sitt eftir

þekkingu þeirra á Islandi og því, sem hann heldur, að þá helzt

^ýsi að vita, og viU um leið sýna þeim lærdóm sinn og láta

sjá, að hjer á þessum afskekta hólraa sjeu einnig klerkar,

' Bisk. II, 6. bls.

' Bisk. II, 32. bls.

^ Bisk. II, 45. bls.

' Bisk. II, bls. 35«.

* Bisk. II, bls. 3520 skúmsstaðir í Reseusbók, Bisk. I, 466. bls.).

* Bisk. II, bls. 36»«, sbr. I, bls. 466^^
' Bisk. I, 67. bls. sbr. II, 493. bls., Sturl.* II, 5. bls. ^ I, 216. bls
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sem kunni að koma fyrir sig orði, fróðir í helgra manna sög-

um og guðspeki. Enn á bak við má víðast hvar eygja hinar eldri

Guðmundar sögur, er hann hefur tekið úr allaa kjarna frásagn-

arinnar, enn að eins bætt við nokkrum jarteinum frá sjálfum

sjer eða öðrum. Og mjög er það óvíða, að hann fræði oss um
nokkurt verulegt atriði í lífssögu Guðmundar, er vjer eigi þekkj-

um áður úr hinum eldri Guðmundar sögum.^ Saga Arngríms

raskar þannig ekki neinu þeirri niðurstöðu, sem áður er fundin,

að á bak við allar Guðmundar sögur liggi rit Lambkárs, að því

er snertir prestsöguna, enn íslendingg, saga Sturlu, að því er til

biskupssögunnar kemur.

Saga Arngríms er vafalaust yngri enn Sturlungusafnið og

hefur því með engu móti getað legið fyrir safnanda Sturlungu.

Það er því ekki von, að hún hafi neina þýðingu fyrir það mál,

sem hjer ræðir um, spurninguna um samsetning Sturlungu.

Samt er það merkilegt, að sagan vísar tvisvar til vitnisburðar

Sturlu fórðarsonar, og styrkir það þá skoðun, að íslendinga

saga sje hið upphaflega frumrit biskupssögunnar. Á öðrum

staðnum segir sagan, að Sturla hafi »skrifat marga merkilega

hluti af herra Guðmundi biskupi«.''^ Enn á hinum staðnum virð-

ist hún jafnvel eigna Sturlu meira, enn hann á með rjettu. |>að

er í sögunni um viðureign Guðmundar og Selkollu í 40. k, í>ar

segir svo: »Svá mikinn úgang hafði þessi fjandi (o: Selkolla) á

nætr ok daga, at gildir menn þorðu eigi at fara vega sinna, því

at þar kom hún upp ór jörðunni, sem sízt varði. Stendr þessi

sút með svá miklu áfalli, sem herra ShirJa váttar, er þessa sögti

samsetti, at sumir lágu blindir, sumir beinbrotnir, aðrir með öllu

dauðir, svá at öll sú héraðsbygð var uppnæra til auðnar, áðr

læknir kom«. f>að má til sanns vegar færast, að Sturla hafi

samsett »þessa sögu«, ef höf. á við biskupssögu Guðraundar, og

kemur það heim við hinn staðinn, sem áður var getið. Enn hitt

* Eitt merkllegt atriði er það, að Arngrímr hefur það eftir tskilríkum

mönnum*, að Sighvatr haíi tekið undir sig biskups tíundir um
Eyjafjörð eigi miöur enn um 8 ár, meðan stormurinn geisaði sem

hæst móti kirkjunni (Bisk. II, 72. bls.). Annað er um ferð Magn-

úsar biskups norður í Skagafjörð vorið 1219, þegar Guðmundr

var í haldi hjá Arnóii í Ási, og tilraun hans að semja milli þeirra

Arnórs. þetta hvorttveggja hefur hann haft annaðhvort eftir munn-

mælum gamalla manna eða eftir ritum, sem nú eru ókunn.

' Bisk. I, 162. bls.
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getur ekki verið rjett, að Sturla hafi vottað það, sem hjer segir,

um SelkollUt því að það er í beinni mótsögn við þau tvö rit,

sem næst standa íslendinga sögu Sturlu, Sturlungu og Eesens-
bók. í þeim báðum stendur samhljöða, að veturinn, sem Guð-
niundr var í Steingrímsfirði með Bergþóri Jónssyni, hafi orðið

niargir hlutir, »þeir er frásagnar væri verðir ok jarteignum þótti

gegna, 'þött þat sé eigi ritat í þessi böJc, bæði þat, er Guðmundr
biskup átti við flagð þat, er þeir kölluðu Selkollu, ok mart

annat«/ f>essi staður í Guðmundar sögu Arngríms sýnir þá
^kki, að Sturla hafi fært í letur hina ítarlegu frásögn um Sel-

koUu, sem stendur í hinura yngri Guðmundar sögura líkt og hjá

Arngrírai, heldur að eins, að Arngrímr hefur eignað Sturlu Guð-

mundar sögu þá, er hann reit eftir, með öUum þeira jarteinum,

sera þar stóðu, annaðhvort alla söguna í heild sinni eða þá að

minsta kosti biskupssöguna. SelkoUuþáttur er nú að eins til í

sögu Arngríms og í þeirri Guðmundar sögu, sem finst í AM.
204 fol., er Guðbrandur Vigfússon telur afskrift af Guðraundar

sögu eftir skinnbókinni 122B fol., sem Sturl. einnig er á. Vafa-

laust hefur Arngrímr haft fyrir sjer einhverja Guðmuudar sögu,

iíka þessari.

Hin íslenzka þýðing Arngríras sögu hefur margar vísur um
Cruðmund, sem eru ortar á 14. öldinni og ekki standa í hinum
ölztu Guðmundar sögum, flestar úr kvæðura Einars Gilssonar,

enn sumar eftir Arngrím sjálfan. |>essar vísur hafa án efa

aldrei staðið í hinu latínska frumriti Arngríras, því að útlend-

^ugar, sem hann skrifar fyrir, mundu ekki hafa skilið þær, heldur

hefur þýðandinn skeytt þær inn í söguna eftir öðrum ritum til

bæta lesendum sínum í munni. Vera má og, að þær hafi

'Staðið aftan við þá afskrift latínusögunuar, sem þýðandinn fór

^ftir, hafi hún verið ætluð Islendingum til lestrar. Enn líkleg-

ast þykir rajer þó, að Arngrírar hafi sjálfur þýtt sögu sína, og

skotið vísunum inn um leið.

Niöurlag rannsóknarinnar um sögurnar af Gíiðmundi bislC'

^pi og afstöðu þeirra við Islendinga sögu og SturJungu.

Af því að rannsókn sú, sem hjer fer á undan um Guð-

^undar sögurnar er nokkuð flókin, er það ekki með öllu óþarft

' Sturl.í II, 13. bls. =•

I, 223. bls. Bisk. I, 502. bls.
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að riQa upp fyrir lesendum megiaatriði hennar í stuttu máli,

og vil jeg biðja menn að liafa fyrir sjer töfiu þá, sem stendur

í kaflanum um raiðsöguna á 290. bls.

Nokkru eftir dauða Guðmundar biskups (1237) tókst Lamb-

kárr porgilsson á hendur að semja sögu hans. Enn hann dó frá

þesau verki árið 1249 og hafði þá að eins lokið við prestsöguna

og var ef til vill búinn að safna nokkru til biskupssögunnar.

Sturla fórðarson hefur eflaust þekt þessa prestsögu Lamb-

kárs, sem var heimilismaður hans, enn þó tók hann hana ekki

inn í íslendinga sögu sína, heldur Ijet sjer nægja að semja og

fljetta inn í sögu sína á þeim stöðum, sem við átti, frásögn um
hið helzta, sem dreif á daga Guðmundar, eftir að hann varð

biskup,

Nokkru síðar, líklega á árunum 1280—1300, rjeðst maður

nokkur, líkast til klerkur, sem vjer ekki þekkjum, í að taka

saman sögu Guðmundar eftir prestsögunni og íslendinga sögu.

Saga sú, sem hann samdi, or hin fyrsta sjerstaka Guðmundar

saga, sem segir frá allri æfi biskups frá því, að hann fæddist,

þangað til hann dó. Hún er nú týnd, enn frá henni eru runnar

allar hinar yngri Guðmundar sögur, sem vjer nú þekkjum, bein-

línis eða óbeinh'nis, J>að er hún, sem jeg hef kallað a í töfl-

unni, og getum vjer gert oss nokkurn veginn Ijósa hugmynd um
hana af dætrum hennar eða dætradætrum, hinum yngri. Guð-

mundar sögum. Fyrst var prestsaga Guðmundar eftir Lambkár

með nokkrum viðaukum úr Islendinga sögu Sturlu og annálum,.

sem ekki beinlínis komu efninu við, og breytt þannig, að kafl-

inn um utanferð þeirra biskups og Hrafns Sveinbjarnarsonar var

úr feldur, enn settur í staðinn kafli úr Hrafns sögu um sama

efni, Biskupssagan var að mestu leyti eins og í Resensbók, út-

dráttur úr íslendinga sögu Sturlu, sem vinsaði úr henni alt, sem

snerti Guðmund, enn þó líka ýmislegt fleira, efninu óviðkomandi.

Til að átta menn í tímatalinu, skaut höf. þessarar sögu inn

annálsgreinum við hvert ár. Brjef þóris erkibiskups til höfð-

ingja var ekki í þessari sögu, heldur að eins sagt frá efni þess

með almennum orðum, líkt og í Resenabók. Grímseyjarþáttur

og kaflinn um Árón var hjer eingöngu tekinn eftir íslendinga-

bók (eins og í Sturl. og miðsögunni), enn Áróns saga ekki höfð

til hliðsjónar (eins og í Resensbók).

Eftir þessari týndu sögu er Resensbók samin. Hún hefur

tekið upp hina eldri sögu óbreytta að mestu leyti, þó svo að
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háa hefur vikið við og felt nokkuð úr kaflanum um ferðasögu

þeirra biskups og Hrafns til Noregs, er tekinn var eftir Hrafns

sögu og aukið við miklu um Árón eftir Áróns sögu.

Systir Resensbókar hefur sú Guðmundar saga verið, sem
kölluð er p í töflunni. Hún hefur verið líkari móður sinni,

hinni elztu Guðmundar sögu (a), enn Resensbók að því leyti, að

hún hefur ekki þekt Áróns sögu. Enn hins vegar virðist hún
hafa felt úr sumar annálsgreinirnar, sem stóðu í eldri sögunni,

einkum í síðari partinum, biskupssögunni, og sömuleiðis ýmsar
þær greinir, sem eldri sagan hafði úr íslendinga sögu, og vóru

efni Guðmundar sögu óviðkomandi. |>essi saga eykur og fyrst

iiin brjefi í^óris erkibiskups og hefur á stöku stað brugðið dá-

íítið frá frumriti sínu (a). Líklegt er og, að hún hafi bætt við

ýöisum jarteinum, þó að nú sje ekki auðið að sanna það. Sjálf-

sagt hafa allar þær jarteinir staðið í henni, sem eru sameigin-

legar fyrir »miðsöguna« og handritin 122B og 204 fol.

Frá þessari bók eru þau afbrigði frá hinni upphafiegu Guð-

öQundar sögu (a), er nú vóru greind, komin inn 1 iímiðsöguna«

og Sturlungu.

»Miðsagan« hefur vafalaust bætt við ýmsum jarteinum,

einkum norðlenzkum, og svo samtali þeirra í>óris erkibiskups og

Guðmundar,^ ef það hefur ekki staðið í
t3.

Enn að öðru leyti

gefur hún, það sem hún nær, nokkurn veginn góða hugmynd um,
hvernig p hefur verið.

Sturlungu safnandinn hefur haft fyrir sjer handritið j3 af

^uðmundar sögu, og þaðan hefur hann tekið prestsögu Guð-
^undar, enn handritið hefur einnig náð yfir biskupssöguna, og

^^fur safnandinn einnig haft það til hliðsjónar við þá kafla, sem
suertu Guðmund biskup, í íslendinga sögu, sem var aðal-heim-

^ldarrit hans. Úr þessari Guðmundar sögu hefur hann tekið

ymsar greinar hjer og þar, t. a. m. greinina um hið hörmulega
ástand kirkjunnar eftir bardagann á Hólum, athugasemdina um
Þ^ð, að Páll biskup hafi andazt þann vetur, sem Guðmundr var

^ Steingrímsfirði, brjef |>óris erkibiskups, frásögnina um umbúnað
Þann, gem Guðmundi biskupi var veittur í andlátinu og eftir

l^auðann og um útför hans, greinina um hringinguna og bæna-
^^-Id biskups, 0. s. frv.j og liklegt er, að hann hati líka tekið

' Bisk. L 573.-580. bls.
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alla jarteinasöguna úr þessu handriti inn í safn sitt, og samið

við hana formála þann, er stendur í 122B.

10. þáttur.

Dm Hankdælaþátt og Gizurar sögn og Skagfirðinga.

í kaflanum um afstöðu Resensbdkar við Islendinga sögu og

Sturlungu hef jeg sj^nt, að Kesensbók hefur varðveitt hinn upp-

baflega texta Islendinga sögu, þar sem hún hefur greinina um

J>orvald Gizurarson alla í einu lagi á sínum rjetta stað, þar sem

taldir eru höfðingjar sunnanlands, enn að safnandi Sturlungu

hefur rakið þessa grein sundur í tvent og skotið pörtunum á

tveim stöðum inn í kaflann um Haukdæli, sem ekki hefur frá

upphafi staðið í íslendinga sögu, og á þeim hinum sama stað

kvaðst jeg mundu sýna betur fram á það síðar, að Haukdælaþátt-

urinn ætti ekki heima í frumriti Sturlu. I>etta heit mun jeg nú

reyna að efna.

Ein af hinum sterkustu sönnunum fyrir þessu máli er ein-

mitt það, að Eesensbók, sem hefur haft fyrir sjer frumrit Sturlu,

hefur okki þennan kafla og hefur varðveitt hinn upphaflega texta

Sturlu í greininni ura J>orvald. Enn það er mart öeira, sem

bendir í sömu átt.

|>essi Haukdælaþáttur nær að minni hyggju yfir 12.— 16. k,

íslendinga sögu í útgáfu Guðbrands Vigfússonar.^ Hann byrjar

á Ketilbirni Ketilssyni landnámsmanni, og endar á giftingu |>or-

valds Gizurarsonar og J>óru hinnar yngri. Hann slítur í sundur

þráðinn i sögunni á undan og eftir, Næsti kapítuli á undan

bonum (11. k. í Sturl.^) segir frá deilum þeirra Sæmundar Jóns-

sonar og Sigurðar Ormssonar, og næsti kapítuli á eftir (17. k-

í Sturl.2) byrjar á orðunura: »Einum vetri eptir deilur þeirra

Sæmundar Jónssonar ok Sigurðar Ormssonar* etc, og tekur

þannig beinh'nis upp söguþráðinn óslitinn, þar sem hinn fyrri

(11.) kapítuli hætti. J>að eru engin líkindi til, að Sturla hafi

sjálfur klipt sögu sína þannig í sundur, þegar hann var kominn

nokkuð fram í hana, og hlaupið í miðju kafi upp úr þurru aftur

í landnámstíð til að segja sögu Haukdæla. íslendinga saga ber

^ Sturl.i I. 202.-208. bls. (3. þ. 1.—6. k.) ' I, 203.—208. bls.



það sjálf með sjer, að hún er framhald Sturlu sögu, eins ogjeg

síðar mun sýna, og að höf. hennar hefur viljað segja frá þeim

viðburðum, sem merkastir vóru í sögu landsins, frá dauöa

Hvamms-Sturlu alt fram á sína daga. Alt sem liggur þar fyrir

framan er efni Tslendiuga sögu óviðkomandi, og þá líka allur

hinn fyrri helmingur Haukdælaþáttarins aftur að Gizuri Halls-

syni, því að hann er hinn fyrsti af þeim, sem þátturinn nefnir,

sem lifir Hvamms-Sturlu. Enn Gizurr Hallssou kemur mjög
lítið við íslendinga sögu. fað gera aftur á móti börn hans

einkum forvaldr, sem síðari hluti Haukdælaþáttarins segir mest
frá, svo að frá því sjónarmiði er ekkert því til fyrirstöðu, að

Sturla hefði sagt frá kvonfangi hans. Enn fyrst og fremst er

Irásögnin um kvonfang forvalds beinlínis áframhald af Hauk-

dælaþættinum á undan, sem liggur fyrir utan efni lalendinga

sögu, og slítur ásamt honum í sundur söguþráðinn, sem áður er

sagt. Og í annan stað er það ekki líklegt, að Sturla hafi tekið

^nn í rit sitt svo nákvæma frásögn úr ættarsögu Haukdæla,
sem varla gat verið öðrum kunn enn þeim Haukdælum sjálfum.

Enn fremur er oft búið að nefna porvald áður í íslendinga

sögu, því að hann kemur við eftirmálin eftir Einar J>orgilsson,

sem sagt er frá í 3. k. íslendinga sögu (Sturl.^), og við Rauðs-

^ál í 5. lí,^ og er nefndur, þar sem talað er um bónorð Sig-

tvats í 6. k. og víg í>órðar Kollasonar í 8. k,, og er viðriðinn

^Jð deilur þeirra Sæmundar í Odda og Sigurðar Ormssonar í 11.

^•^ Enn hjer er talað um hann, eins og hans hefði ekki verið

getið áður. Og loks tekur Resensbók hjer af skarið með grein-

inni um j>orvaId, eins og áður er sagt, og sýnir, að Islendinga

s^ga Sturlu hefur ekki haft meira um kvonföng |>orvalds enn i

greininni stendur.

Eitt er það í Haukdælaþættinum, sem virðist í fljótu bragði

^aela með því. að Sturla sje höfundur hans. pað er það, að

^i^dlát Teits ísleifssonar er miðað við fæðing Hvamms-Sturlu,
^fa Sturlu hins yngra. Enn þegar betur er að gætt, þá sjest,

þetta er einmitt sönnun á móti því, að Sturla hafi samið
þáttinn. í Haukdælaþættinum stendur, að Teitr hafi dáið 1111

burð Krists, enn »fimm vetrum fyrr en Hvamms-Sturla
^*ri fœddrc.íí Eftir því ætti Hvamms-Sturla að vera fæddur

* Sturl.» 193.—201. bls. » I, 196. --203. bls.

Sturl.» I. 205. bls. » I, 206. bls. Eldri útgáfan hefur að vísu >fjór-

30
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árið 1116. Enn þetta er í mótsögn við íslendinga sögu. 1 upp-

hafi hennar (2. k. í Sturl.^) stendur, að Sturla hafi haft »átta

vetr hins sjaunda tugar«, þegar hann andaðist. Nú vitum vjer,

að Sturla andaðist 1183 bæði samkvæmt tímatali Islendinga

sögu og samhljóða vitnisburði allra annála, og ætti hann þá að

vera fæddur 1115 í síðasta lagi, enn gæti verið fæddur 1114,

hafi hann verið kominn mikið á 9. árið yfir aextugt, þegar hann

Ijezt^ í>essi orð í Haukdælaþættinum geta því með engu móti

verið eftir Sturlu pórðarson, eins og þau liggja fyrir,^ ef textinn

er rjettur í nvju útgáfunni.

í>að er og grunsamt, að Haukdælaþátturinn bjer á þessum

stað tekur til, hversu mörg ár vóru liðin frá Krists fæðingu,

þegar þeir Teitr og Hallr feðgar önduðust. fetta gerir Sturla

annars aldrei í Islendinga sögu, þegar hann getur um lát merk-

ismanna. Jeg tek til dæmis Einar f»orgiIsson, Kolbein Tuma-

son, Hall Kleppjárnsson, Björn í>orvaldsson, f>orvaId Snorrason,

Sæmund Jónsson, í>orvaId Gizurarson, Sighvat Sturluson, Sturlu

Sighvatsson, Snorra Sturluson. Islendinga saga getur um lát

allra þessara manna, enn miðar þau ekki við Krists fæðing.

Árið 1237 dóu 3 höfðingjar, Magnús biskup Gizurarson, sem

annars ber furðu lítið á í Islendinga sögu, Guðmundr biskup,

sem er einn af fremstu mönnum sögunnar, og |>órðr faðir Sturlu,

sem Sturla virti og olskaði allra manna mest. Islendinga saga

segir frá dauða allra þessara manna í röð, svo að ekkerfc er þar

á milli, enu miðar þó jafnvel ekki þctta minnisstæða ár við

Krists burð.'^ J>að er auðsjeð, að Sturla hefur forðazt þetta, af

um* fyrir »fimm< á þessum stað. enn einnig á henni sjest, a5

mörg handrií hafa •fimm". Síðari útg. tilfærir hjer engan les-

mun.
* Flestli' annálar telja Sturlu fæddan 1115. enn Flateyjarannáll einn

árið 1114, Ártíð Sturlu var 23. júlí (ísl. Ártíðaskrár 86. hls.).

' Hitt er annað mál, að þaö getur vel verið rjett, að íimm vetur

hafi liðiö milli andláts Teits og fæðingar Sturlu. Beztu annálar

telja Teit dáinn 1110, enn Sturhi fæddan lllð, og mun það rjett,

enn það er rangt í Haukdælaþættinum, að Teitr hafi dáið 1111. þó

að svo slandi einnig í Gottskálksannál og Oddaverjaannál.

3 Sturl.^ n, 186.— 1S8. LIs. = I, 349.-350. bls. 1 næsta kapítula á

eftir er að vísu dauðaár þeirra biskupanna fært til tímatals eftír

Krists fæðing. Enn jeg mun síðar sýna fram á, að þessi kapítuli

er ekki úr íslendinga sögu.
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því að honum hefur fundizt það lýta frásögnina, að hafa ártöl í

henni til að átta sig á, eins og vegfarandi áttar sig á vörð-

^iDQ. Sá sem ratar, þarf ekki að hafa augun á vörðunum. Eins

*iefur Sturla viljað, að frásögnin sjálf bæri það með sjer, hvert

ár hver viðburður hefði orðið, og ætlazt til, að lesandinn gæti

áttað sig á tímatalinu raeð nokkurri athygli. Hann viU láta

sögustrauminn renna áfram hægt og þjett, enn ekki brotna á

flúðum eða klettum, og er þetta eðli hins sanna íslenzka sögu-
stíls.i Að vísu segir svo í upphaíi 20. k. íslendinga sögu (í

Sturl.2): »Bersi prestr hinn auðgi andaðist á því ári sem Brandr

biskup«, og svo bætir sagan við: ^fá var liðit frá burði Krists

1-201 vetr^^.^ Enn þessi viðbót er innskotsgrein, sem að eins

stendur í Vallabók og nokkrum pappírahandritum, enn hvorki í

^22A nje í handritinu i British Museum, enda vantar hana í

Resensbók, er tekur þennan kap. eftir íslendinga sögu,^ og auk
þess stendur hún á röngum staðj því að hún hefði átt að standa,

þar sem fyrst er getið um lát Brands biskups í 17. k. (í

Sturl.2),4 f>Gssar árfærslur Haukdælaþáttarins, sem fyr var getið,

því sterk röksemd fyrir því, að Sturla hafi ekki ritað

þáttinn.

Vjer skulum nú skoða Haukdælaþáttinn lítið eitt betur, og

^ylgi jeg kapítulatalinu i Sturl^ Tólfti kapítuli er um Ketil-

l>,iörn og niðja hans niður til Gizurar hvíta, og er hann að mestu

^ökinn úr Landnámu, enn höfundurinn hefur haft fyrir sjer

^ldri Landnámutexta enn nokkurn þeirra, sem vjer nú höfum,

Þ^í að haun sver sig beinlínis í ættina til Ara fröða sjálfs með
því að vitna í sögu Teits fóstra Ara, eins og gert er í Islend-

]^gabók.ö prettándi og fjórtándi kapítuli er tekinn eftir íslend-

^Qgabók hinni yngri aftur að orðunum: »Eptir Hall bjó í Hauka-
^al Teitr prestr« aftarlega í kapítulanum,^ Hefur höfundurinn

Af líkri ástæðii tilfærir Sturla ekki heldur nein brjef eða skjöl í

sögum sínuni. Sbr. þáilinn um Resensbók hjer að framan á 277.

bls.

' Sturl.' I, 223. bls. ^i, 209, bls.

' Bisk. I, 486. bls.

' Stur].» I, 208. bls. 'I, 208. bls.

' Sbr.^ Tímarit hins isl. bókmentafjelags X, 228. bls. og þar á eftir,

og Árbeger for nord. oldkyndighed og historie 1893, 242. og 251.

--263. bls.

* Sturl.' I, bls. 205«. bls. 206\
20»
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vinsað úr Islendingabók það, sem snertir Haukdæli og vikið röð-

inni dálítið við, þannig að hann hefur það efni síðast, sem hæg-

ast er að tengja við það, sem eftir fer.^ fessi kafli segir fyrst

frá þeim feðgum, biskupunum ísleifi og Gizuri, síðan nefnir

hann einnig bræður Gizurar, J>orvald og Teit, og segir að lok-

um frá fóstra Teits, Halli hiuum milda í Haukadal, og endar á

dauða Hall8.2

Upp frá þessu er Haukdælaþátturinn sjálfstæður. Áð minsta

kosti þekkjum vjer nú ekki neitt rit, er þessi síðari hluti hans

sje tekinn úr, þegar frá eru skildir greinarstúfarnir úr ís-

lendinga sögu, sem fyr var gefcið og safnandi Sturlungu hefur í

aukið. Hverfur höfundurinn frá ,andláti Halls, er var aíðast í

úidrættinum úr íslendingabók, að Teiti, fóstra Halls, er bjó í

Haukadal eftir hann, og síðan að syni Teits Halli, og er stutt-

orður um þá báða. |>á er nokkru greinilegar sagt frá Gizuri

Hallssyni, og talin börn haus og barnabörn. Síðast í þessum

kapítula er fyrri greiuarstúfurinn um Þorvald, sem safnandi

Sturlungu hefur tekið úr íslendinga^sögu, og hefur hann auð-

vitað bolað burt tilsvarandi grein úr Haukdælu. Hvernig sú

grein hafi verið, sjáum vjer, þegar vjer lesum með athygli þann

kafla, sem næstur er á eftir í Haukdælaþættinum, hina yndis-

legu sögu um viötal og gifting þeirra Guðmundardætra. í þess-

um kafla stendur: »Nú vóru liðnir tíu vetr frá því, er Guth-

ormr^ erkibiskup hafði leyft þeim Jóru ok J>orvaldi saman at

' Sbr. Árb. f. nord. oldk. og hist. 1893, 255.—260. bls.

' Merkilegt er, að hinn upphaflegi Landnámutexti Ara skuli einmitt

hafa haldið sjer í þessum þætti Eaukdœla, og aö þátturinn sömu-

leiðis í þeim kapítulum, sem haun tekur úr íslendingabók, skuli

hafa rjettari texta á tveim stööum enn handrit íslendingabókar

sjálfrar (sbr. Árb. 1893, 257.-258. bls.). þess mætti til geta, að

Ari }iafi sjálfur sent Halli, syni Teits, fóstra síns, afskrift bæði af

Islendingabók sinni hinni yngri og Landnámu, og haíi síðan af'

skriftir af þessum frumritum Ara gengið í Haukdælaætt og legi^*

fyrir höfundi Haukdælaþáttarins, sem eflaust hefur verið nákom-

inn Haukdælum eða þó að minsta kosti átt heimilt að nota bóka-

söfn ættarinnar. Enn þetta verður nú aldrei nema getgáta.

Hjer hefur höfundi Haukdælaþáttarins skjátlazt, því að Eysteinu

var erkibiskup, þegar leyfið var gefið, enn Gutthormr ekki fyr enn

löngu síðar (1216—1224), og er þetta eitt af því, sem sýnir, að

Sturla getur ekki verið höfundur Haukdælaþáttarins, því að honum

hefur verið fullkunnugt um, hver var erkibiskup, þegar Hákon kon-

9
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vera«. Hjer hefur hvergi í Haukdælaþættinum verið sagt frá

því, að meinbugir hafi verið á ráðahag þeirra Jóru, eða að erki-

biskup hafi leyft þeim að vera saman í tíu vetur, og hlýtur þess

þó að hafa verið getið áður í þættinum, meðau hann var heill,

því að annars hefði ekki verið vísað til þess hjer á þessum stað,

svo sem væri það kunnugt. fað má telja víst, að greinarstúf-

«rinn fyrnefndi úr íslendinga sögu hafi einmitt bolað burtu úr

Haukdælaþættinum frásögninni um þetta. Og ef vjer nú flettum

öokkrum blöðura fram fyrir í Sturlungu, þá finnum vjer einmitt

grein um þetta efni, sem vafalaust er úr Haukdælaþættinum og

hefur staðið á þeim stað, þar sem greinarstúfurinn úr Islend-

^Dga sögu stendur nú. |>orvaldr Gizurarson er fyrst nefndur

í Islendinga sögu 3. k. (eftir Sturl.^) við eftirmálið eftir Einar

I>orgilsson. J>ar segir svo: »Eptir Einar f>orgilsson áttu at taka

a^rf systr hans. í>á hafði J>orvaldr Gizurarson fengit Jóru dóttur

Klængs biskups ok Yngvildar |>orgilsdóttur; 'þeim var meinuð

samvista af Jcennimömtum, Fór porvaldr útan^ olc leyfði erM-

iishiipj at þau shyldi ásamt vera tíu vetr þaðan frá. Ihi at

liðnum tiu vetrum sJcyldi þau sJcilja, Jivárt sem þeim vœri þat

Þá hlítt eðr stritt; en þatt unnusJc allmiJcit. OJc þö játar Jiann

þessu. Yngvildr var með forvaldi, þá er Einarr var veginn, ok sótti

hón hann at eptirmáli«. Hjer er auðsjeð, að hin auðkendu orð

(»þeim var meinuð . . . játar hann þessu«), frásögnin um mein-

^ugina og erkibiskupsleyfið, eru innskotsgrein, sem ekki koma
öeitt við því, sem verið er að segja frá, eftirmálinu eftir Einar.

þar sem nú einmitt grein um þetta efni vantar í Haukdæla-
þáttinn, þá er Ijóst, að safnandi Sturlungu hefur tekið þetta úr

Haukdælaþættinum og skotið því inn á þessum stað í frásögn

Islendinga sögu. Orðin sem á undanstanda (»þá hafði |>orvaldr

^^^git Jóru, dóttur Klængs biskups ok Yngvildar porgilsdóttur«)

vafalaust að efninu til rjett höfð eftir íslendinga sögu, því

' 3ð þau skýra, hvernig á því stendur, sem á eftir er sagt, að

^ögvildr var með |>orvaldi, og að hún sótti hann að eftirmáli.

^íin safnandi Sturlungu hefur að líkindum vikið lítið eitt við

^rðfærinu eftir Haukdælaþættinum til að hnýta laglega við þetta

^reininni um meinbugina og erkibiskupsleyfið. í íslendinga

^^íigur Hákonarson tók riki i Noregi. pað sjest á Hákonar sögu

Sturlu; þar er Gutthorms erkibiskups oft getið, t. a. m. Fms. X,

251. --252.. 258., 259., 269., 277., 283., 284. og 338, bls.
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sögu hefur eflaust staðið: »J>á átti J>orvaldr Gizurarson Jóru<=

0. s. frv. I Haukdælaþættinum hefur auðvitað staðið grein líks

efnis, og ef til viU nokkru fyllri, á undan frásögninni um mein-

bugina. f>að er nú auðskilið, hvað kemur til, að Sturlungu safn-

andinn hefur aukið þessu í á þessum stað. Hjer fann hann í Islend-

inga sögu fyrst getið bæði um porvald og Jdru, og að þau vóru

gift um þetta leyti. Enn nú leitast hann við að raða, sem bezt

hann getur, eftir tímatali. Og því hefur hann flutt hingað grein-

ina úr Haukdælaþættinum. pegar hann svo kom aftur í Hauk-

dælaþáttinn að þeim stað, þar sem þessi grein stóð um J>orvald

og Jóru, þá dugði ekki að taka haua upp aftur^ þar sem búið var

að rita hana áður. Enn ekki mátti þó standa ófult skarðið. í>á

hefur hann það ráð að taka upp greiniua síðar í íslendinga sögu

um í>orvald, og klýfur hana í tvent, setur fyrri partinn, um það,

að í>orvaldr hafi búið í Hruna og átt Jóru, og um sonu þeirra,

í skarðið, sem hann þurfti að fylla, enn hnýtir síðari partinuni

— um börn J>orvald3 og í>óru — aftan við frásögnina um gift-

ing f>óru og |>orvalds. Áftan við þennan siðari greinarstúf stauda

8V0 orðin: »HaIldóru forvaldz dóttur átti KetiU prestr I>orláks-

son lögsögumaðr«. |>essi litla grein hefur eflaust ekki staðið í

íslendinga sögu, því að ekki hefur Resensbók neitt tilsvarandi,

heldur hefur safnandi Sturlungu, er var af ætt Ketils, bætt henni

við eins og fleiru, eem snertir þá ætt. A þessari litlu innskots-

grein endar Haukdælaþátturinn, og er hún meðal annars því til

sönnunar, að það sje safnandi Sturlungu, sem heíur skeytt þátt-

inn inn í íslendinga sögu.

Ef vjer nú lítum á Haukdælaþáttinn í heild sinni, lausan

við innskotsgreinir þær, sem safnandi Sturlungu hefur við aukið

úr íslendinga sögu og frá sjálfum sjer, þá sjáum vjer, að hann

endar á frásögninni um hjónaband þeirra í>orvalds og I>óru hinnar

yngri, foreldra Gizurar jarls. f>átturinn bendir þannig óbeinlínis

út yfir sjálfan sig til þess manns, sem mest hefur að kveðið í

sögu íslands af Haukdælum,^ til Gizurar jarls. J>að er óhugs-

^ Jeg á hjer við Haukdæli í þrengri merkingu, niðja Teits ísleifs-

sonar. Báðir Gizurarnir eldri — Gizurr hvíti, sem kom kristni á

fsland, og Gizurr biskup — og eins ísleifr biskup hafa haft engu
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andi, að höfundur þáttarins hafl ætlað að hætta hjer á þröskuldi

sögunnar af hinum merkasta manni ættarinnar. Með öðrum

orðum: Haukdælaþátturinn er ekki annað enn inngangur til Giz-

urar sögu.

Enn hvernig hefur þá þessi Gizurar saga verið? Er hún

ineð öUu týnd, eða höfum vjer enn þá nokkrar leifar af henni?

Jeg mun nú reyna að sýna, að nokkrar leifar af þessari Giz-

urar sögu hafa varðveizt í Sturlungu.

í í>orgils sögu, þar sem segir frá atför þeirra Sturlu |>drð-

arsonar og Hrafns að forgilsi, er sagt frá því, að Ólafr bróðir

Sturhi hafi reynt að raiðla málum, Segir sagan, að hann hafi

þá meðal annars mælt við J>orgils á þessaleið: »Minnstú á þat,

hvé marga okmikla skömm þú átt Gizuri at gjalda, fyrst í drápi

Snorra Sturlusonar, er vér værim skyldir at hefna, ef vér mætt-

itti. Er þat sannast at segja, at Gizurr hefir drepit mestan hlut

settar várrar«.^ J>essi orð lýsa betur enn nokkuð annað eigi að

í^ins hatri Ólafs heldur og allra Sturlunga til Gizurar. Minna
íná og í þessu sambandi á orð |>drðar Sighvatssonar, er JHákon

kouungur spurði hann, hvort hann mundi vilja vera í himnaríki,

^f Gizurr væri þar: »Vera gjarna, herra«, sagði |>drðr, »ok væri

þö langt í miUi okkar«.^ í>að virðist mega ganga að því vísu,

^ð Sturla hafi hatað Gizur engu síður enn Ólafr bróðir hans eða

Þórðr kakali. Hann hafði sjálfur verið á Örlygsstöðum og sjeð

þá hníga þar til moldar, Sighvat föðurbróður sinn og sonu hans,

^yrir þeim Gizuri. Gizurr hafði ráðið af dögum föðurbróður hans,

Snorra Sturluson, þann mann, sem Sturla víst hefur átt mest

^ð þakka sagnafróðleik sinn og kveðskaparíþrótt og elskað mest

Irainda sinna næst föður sinum.^ Að Sturlu hafi verið heift í

minni og miklu happasælli áhrif á sögu landsins enn Gizurr jari.

Enn þeir eru ekki Haukdælir heldur Mosfellingar.

' Sturl.i II. 160.—151. bls. MI. 130.-131. bls.

' Sturl.i III, 286. bls. " I, 249. bls.

* Sturlavaroft meðSnorraíuppvexti sínum og eftir það,aðhann var full-

oröinn (Sturl.' II, 145. og 172. bls. =»1, 316. og 338. bls. Sbr. Sturl.^

II, 93., 94., 129. og 176. sbr. H, 275., 276., 303. og 341. bls.), og

geta nærri, að báðum hefur verið jafnmikið yndi, Snorra, að fræða

hinn gáfaða og námfúsa unga frænda sinn, og Sturlu að hlýða á

hinar fróðlegu viðræður Snorra. Að öllum líkindum hefur Snorri,

sonur Sturlu hinn eldri, heitið eftir Snorra Sturlusyni, alnafna sínum,

því að hann fæddist 3 árum eftir víg Snorra, enn yngri sonurinn,
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hug eftir víg Snorra, sjest og á því, að hann slæst þá í flokk

með Órækju Snorrasyni frænda sínum og fer með honura suður

að Gizuri. Enn þeir fengu ekki fang á Gizuri, og lauk viðskift-

um þeirra svo, að þeir báðir frændur vóru teknir með svikum

við Hvítárbrú af Gizuri og Kolbeini, og var Órækja rekinn utan,

enn Sturla fjekk landsvist með því að sverja Kolbeini unga trún-

aðareið. Upp frá því lenti þeim Gizuri ekki saman um hríð, því

að Gizurr fór utan eftir fundinn við Hvítárbrú og var utan tvo

vetur. Kolbeinn bandamaður Gizurar brá fljótt sættum við

Sturlu, eftir það að pórðr kakali kom út sama sumarið og Giz-

urr fór utan, og snerist Sturla þá 1 lið með |>órði og fylgdi hon-

um trúlega upp frá því. f>egar Gizurr kom aftur það sumar, er

Flóabardagi varð (1244), var Kolbeinn farinn að letjast i sókn-

um gegn f>órði kakala, og var þá Gizurr líka spakari enn áður.

Eftir Haugsnessfund fóru þeir báðir utan Gizurr og í>órðr og

lögðu mál sín á vald Hákonar konungs, og lauk því svo, að Há-

kon dæmdi fórði í vil og sendi hann út hingað, enn Gizurr var

eftir í Noregi. Lagði fórðr þá undir sig mestan hluta landsins.

Enn árið 1250 fór I>órðr utan til að standa fyrir máli sínu við

Hákon, og skipaði hann þá vinum sínum ríki sitt, og skyldu

þeir fyrir engum laust láta, nema brjef pórðar kæmi til eða hann

sjálfur. Sturla var einn í þessum flokki og skyldi vera fyrir

Vestfirðingafjórðungi með Hrafni. |>órðr kom ekki út til Islands

eftir þetta, enn árið 1252 komu út þeir Gizurr, Heinrekr biskup,

porgils skarði og Finnbjörn Helgason, og vóru allir bundnir í

þvi að halda landinu undir konung. |>á taka þeir Hrafn og

Sturla sig saman og fara fyrst að I>orgilsi í Stafaholt, og í

sömu ferðinni að Gizuri, enn urðu að snúa aftur, því að ÖlfuBá

var ófær. Tók Gizurr þetta sem fjörráð við sig, eins og líka

var, og reið fjölmennur til alþingis um sumarið eftir, og rjeð

einn öllu á þinginu, Ljet hann þá lýsa fjörráðasökum við sig

að lögbergi á hendur þeim Hrafni og Sturlu. Enn þetta virðist

að eins hafa verið gert til að skjóta þeim Sturlu skelk í bringu.

Gizurr sá, að flokkur J>órðar var öflugur, ef þeir hjeldu allir saman,

þórðr, eftir afa sínum og alnafna, föður Studu. Enn haíi svo

verið, þá sýnir það mikla rækt Sturlu við Snorra, að liann skyldi

fyr láta heita eftir honum enn föður sínum. þó ber þess að geta,

að Snorra nafn er líka algengt í ætt Helgu, konu Sturlu (Skarðs-

ætt), svo að verið getur að það nafnið hafi verið látið ganga fyrii^'

vegna þess.
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og vildi því reyna að dreifa honum. Ljet hann því |>or8tein

Hjálmsson fara á miUi með sættarboð, og''gekk sættin saman um
haustið.^ Til að tryggja sambandið var það ráðið, að Hallr Giz-

urarson skyldi fá Ingibjargar Sturludóttur. Mægðir þessar urðu

ekki til frambúðar, því að Hallr Ijezt skömmu eftir brúðkaupið,

í Flugumj'rarbrennu. Enn þó sat Sturla hjá deilum Gizurar við

brennumenn og Hrafn Oddsson. Árið eftir Flugumýrarbrennu

(1254) fór Gizurr utan, og kom ekki út aftur fyr enn 1258, og

þá með jarlsnafni. Á þessum árum hafði Sturla slegizt í lið með
í^orgilsi skarða, frænda sínura, og fylgt honum trúlega bæði á

Þverárfundi og annarstaðar. Enn þegar Gizurr kom út, hafði

í^orgils verið svikinn í trygðura af porvarði fórarinssyni að

Hrafnagili. Veitti Sturla bræðrum í>orgils að eftirmálinu og

sóttu þeir Gizur að því á alþingi sumarið eftir, að jarl kom út,

og gerðust menn hans, enn hann hjet þeim llðveizlu á móti. Gerðu

þeir |>orvarð sekan á þinginu. Enn Gizurr var sljór 1 liðveizl-

uuni, og fór svo, að þeir frændur sættust við forvarð, svo að

Gizurr kom hvergi nærri. frátt fyrir þetta hjelt Sturla þó trygð

við jarl, og var þá svo kært með þeim, að jarl hjelt brúðkaup Ingi-

hjargar, dóttur Sturlu, er verið hafði iengdadóttir Gizurar, á

Stað íReyninesi haustið 1259, og er þá sagt, að Sturla hafi gerzt

Ifíndur maður Gizurar jarls og fengið loforð fyrir Borgarfirði og

öðrum sæmdum. Enn þetta stóð eigi lengi. Tveim árum síðar tók

Hákon konungur Borgarfjörð af Gizuri jarli og fjekk hann Hrafni

Oddssyni, og kendi Sturla jarli um. Orti hann þá vísuumjarl:

' Jeg fylgi hjer Sturl.' III, _ 166. og 179. bls. ^ 11, 103. og 154. bls.

þorgils saga segir öðruvísi frá þessu. Hún segir, að menn hafi

farið á milli um vorið og sættin gengið saman á alþingi, og að þá
hafi verið stofnaður ráðahagur þeirra Halls og Ingihjargar, (Sturl.*

II, 167. hls. ^ II, 144. bls.). Báðum sögunum ber saman um, að

Ólafr hvítaskáld hróðir Sturlu hafi þá látið af lögsögu, og Teitr

Einarsson tekið við, enn hitt skilur þær á um, að Önnur (þorgils

s.) segir, að Ólafr haíi slept lögsögu fyrir vanheilsu sakir, enn
liin, að hvorki hann nje »þeir Hrafn* (o: Hrafu og Sturla) hafi

i'iöið til þings fyrir ófriði. Teitr Einarsson virðist hafa verið

írændi Gizurar (sbr. Jón Sigurðsson 1 Safni til sögu Islands II.

36. bls.). og segir í Sturl.> III, 166, = H, 103, að hann hafi tekið

lögsögu að ráði Gizurar. Og þar sem nú lögsagan hverfur í flokk

Gizurar, þá er líklegt, að Gizurr hafi ráðið einn á þingi, og að frá-

sögnin í þorgils s. sje röng.
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»Eauf við randa-stýfi

— rétt inni'k þat — svinnaa

allti er oss hefr vélta,

Óðinn þat, er hét góðu.

Skaut sá er skrökmál flýtir

— skil ek bvat granar raun vilja —
— Gautr unni sér sleitu —
slægr jarl við mér bægi.

1 þessari vísu logar upp úr kolunum alt það hatur, sem Sturla

bar í brjósti sjer tii Gizurar. Út af þessu og meðfram vegna

Snorra sonar síns övingaðist Sturla við Hrafn, og lauk því svo,

að Hrafn rak Sturlu utan, og varð jarl honum að engu liði.

Sturla hitti Gizur á Eyrum, er hann fór utan, og Ijet jarl þá

ekki vel við Sturlu. Eftir þetta er ekki getið um neinar deilur

milii Sturlu og Gizurar, þangað til Gizurr dó árið 1268, enda

var Sturla þá lengstum í Noregi hjá Magnúsi konungi. Sturla

komst brátt í hina mestu kærleika við konung, enn aftur á móti

virðist hafa verið nokkur fæð milli konungs og jarls hin síðustu

ár, sem jarl lifði,^ og er ekki óiíldegt, að það hafi meðfram verið

Sturlu að kenna, því að varla mun hann hafa bætt fyrir jarli

við konung.

Af því, sera nú hefur verið sagt, má ráða, að Sturla hefur

ekki verið neinn vinur Gizurar, þó að stundum drægi saman

með þeim fyrir rás viðburðanna, heldur hefur hann altaf hatað

hann undir niðri og skoðað hann sem undirförlan og ótryggan,

svikulan og slægan. Enn kemur þetta hatur fram í íslendinga sögu?

Kkki berlega! Sturla er of góður og samvizkusamur sagnamaður til

að láta mikið á þessu bera, enda gefur hinn róiegi og ástríðulausi

íslenzki sögustíU höfundinum sjaldan tækifæri tii að láta í Ijós

tilfinningar sínar. Enn þegar vel er að gáð, sjest það þó allvíða á

frásögninni, að höfundinum hefur verið h'tið um Gizur gefið.

Jeg tek ekki til þess, þó að Gizurr fái harðan dóm, þegar hann

hefur til þess unnið. Sh'kt þarf ekki að vera sprottið af hatri.

í frásögninni um fundinn við Hvítárbrú lýsir t. a. m. skoðuu

höfundarins á aðferð þeirra Gizurar sjer Ijóslega í viðbrigðum

Sigvarðar biskups og Brands ábóta, og í undirtektum sumra

» Sbr. Æfisögu Gizurar eftir Jón þorkelsson rektor 122. bls.
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bænda úr andstæðingaflokki Órækju og Sturlu.^ Enn þetta er

ekkert tiltökumál; dómurinn er rjettlátur. Frá aðdragandanum

að vígi Snorra Sturlusonar er svo skýrt, að fyrst hafi komið út

brjef Hákonar konungs og verið »lítt upp haldit«, síðan hafi Gizurr

sent orð af alþingi til Snorra með þeim tilmælum, að hann skyldi

ríða til þings og hafa Tuma með sjer og sjá sætt og föðurbætur

honum til handa. Enn þegar Snorri er kominn, þá kemur alt í

einu Kolbeinn að uorðan með ofurefli liðs, svo að þeir Snorri og

Tumi sáu það ráð vænst að ganga i kirkju. Er þá sagt, að Giz-

urr og Kolbeinn hafi talað lengi tveir saman, og síðan hafi Kol-

beinn riðið burtu; hafi þá Gizurr gengið til kirkju og talað lengi

við Snorra, ^oh þá för aTlsliipulega með peim^. J>ví næst er

sagt frá því, að þeir Kolbeinn og Gizurr hafi fundizt á Kili og

gert ráð síu, þau er siðar komu fram. Eftir þessa ferð kastar

Gizurr loksins grímunni, stefnir að sjer mönnum og les upp
fyrir þeim brjef konungs, er það stöð á, að Gizurr skyldi láta

Snorra fara utan eða drepa hann að öðrum kosti. |>ö er sagt,

að Gizurr hafi ekki enn látið það uppi, að hann ætlaði að drepa

Snorra, eins og síðar reyndist, heldur að eins að taka hann. í

öUu þessu lýsir sjer flærð Gizurar og undirferli. Og þar sem
sagt er frá vígi Snorra, er það gefið í skyn, að Gizurr hafi lofað

Snorra griðum, ef Árnbjörn prestur segði til haus, enn síðan er

tann drepinn orðalaust.'^ fetta Ij'^sir bæði prettvísi og sviksemi.

^arla hefði nokkur, sem var vel til Gizurar, sagt þannig frá

Nssu. Enn í allri þessari frásögn er Gizuri þó eigi borin ver

sagan enn hann á skilið. í sættinni, sem þeir gerðu Órækja

Gizurr í Skálaholti, er það tekið fram, að Gizurr hafi unnið
6ið að sættinni við kross, »er í var lignura Dominis enn síðar,

þögar Gizurr hittir Orm Bjarnarson, og Ormr segir, að Gizurr

bafi eigi mátt sættast á vígsmálið Klængs bróður síns, þá segist

' Sturl.* II. 255.-256. Lls. ^ L 405.—406. bls.: >ok þykkir þeim bisk-

upi uú undarlega við bregða .... þeir biskup ok lirandr bregð-

ask mjök reiðir við þetta ok kalla ia mestu svik við sik gör ok

alla þá, er hlut áttu at þessum málum .... Bœndr nökkurir ór

flokki Kolbeins gengu þá fyrir Órækju, ok létusk skyldu berjask

^eð hónum ok kölluðu þetta in mestu svik . , . Sigvarðr biskup

ok Brandr ábóti ámæltu Gizuri mjök um þessar málalyktir, at hón-

hefði íUa farit. Gizurr svarar: lézk á öðru meiri mein sjá en

þessu<r.

' Sturl.^ lí, 235., 238. og 241.-242. bls. =
l, 387., 390. og 393. bls.
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Gizurr eigi hafa sætzt á það mál, og ríður síðan með Ormi

norður til Skagafjarðar og skorast þá sundur sættin.^ Sá maður,

sem hefði viljað bera Gizuri vel söguna, hefði h'klega ekki sagt

frá eið Gizurar á þennan hátfc. Enn hjer er gefið i skyn, að

Gizurr sje eiðrofi, og vitum vjer ekki, hvort það er með öllu

rjettlátt, því að vjer vitura eigi, hvort það var beinh'nis til tekið

í sættinni, að Gizurr skyldi ábyrgjast, að Ormr gengi að henni,

enn hafi það ekki verið, þá er auðsætt, að Gizurr hefur ekki gert

sig sekan í eiðrofi, þó að hann kallaðist ekki hafa sætzt á vígs-

mál Klængs, því að hann hafði ekki einu sinni rjett til að sætt-

ast á það að Ormi fornspurðum, þó að hann hefði viljað. Eið-

rofin frá Gizurar hálfu koma ekki verulega í Ijós fyr enn við

Hvítárbrú. Hjer er því ef til vill nokkuð hallað á Gizur í frá-

sögninni. í sögunni um deilur þeirra Sturlu Sighvatssonar og

Snorra Sturlusonar, þegar Sturla rak Snorra úr Borgarfirði, er

það sagt, að Snorri hafi farið af Nesjum suður til Reykja og

verið með Gizuri um föstuna. »Var þá allvel með þeim mág-

um. Góð orð fóru þá raillum þeirra Gizurar ok Sturlu«.^ J>etta

tvent er auðsjáanlega sett svona hvað hjá öðru af ásettu ráði til

að sýna tvöfeldni Gizurar, og lýsir sjer í því talsverður kali til

hans, þó að þetta sje eða kunni að vera satt og rjett í alla staði.

Enn sumstaðar er Gizuri beinlínis gert rangt til. í þessu

efni er fróðlegt að taka eftir því, hvern mannamun sagan gerir

sjer, þarsem hún segir frá afskiftum þeirra feðga Gizurar og

J>orvalds af þingdeilum. J)orvaldi er alstaðar vel lýst, enda var

hann vinur pórðar, föður Sturlu. Fögur og viturleg eru þau orð,

sem sagan hefur eftir J>orvaldi, þegar rætt var ura sættir eftir

víg Bjarnar sonar hans: »Sagði hann þat, at hónum þœtti þær

sonarbœtr verstar, ef hann yrði öxi at eyða óvinum sínum«.®

Og líkt kemur hann fram í málum annara, alstaðar til sætta og

umbóta. Á alþingi 1232 deildu þeir Snorri og Kolbeinn ungi

um arf Hallberu dóttur Snorra og goðorð fyrir norðan land. Er

þá sagt, að J>orvaldr hafi gengið mest á miUi og leitað um sættir.

og með honura fórðr Sturluson og margir lærðir menn. Enn

um Gizur segir svo: »Gizurr hafði mikit íjölmenni, ok msu
menn bvist, hverjum Tiann mtmdi veitaj því at hann lét vel við

' SiwrV I, 252.-253. bls. ^ I, 402.-403. bls.

» Sturl.' II, 184. bls. ' I, 347. bls.

3 Sturl.* I, 63. bls. I, 250. bls.
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hváratveggju^, E>etta er bersýnilega sagt til að niðra Gizuri og

sýna fals hans og fláræði og tvíveðrung. Enn þetta á Gizurr

ekki skilið hjer á þessum stað. J>að er auðsjeð, að hann hefur

í þessu farið eftir ráðum föður síns og verið á bandi með hon-

um að reyna að koma á sættum, því að það var vænlegast til

sætta, að hann veitti hvorugum. Að þetta sje ekki klaufalega

orðað, heldur sagt svo af ásettu ráði til að niðra Gizuri, það

sjest á því, að alveg sama eða þessu líkt kemur fyrir á 2 öðrum

stöðum, Á alþingi 1229 vóru miklar deilur milli Sturlunga og vóru

þeir feðgar báðir á þingi, porvaldr og Gizurr. Um Gizur er

sagt, að enginn hafi vitað, hverjum hann ætlaði að veita, enn

um f>orvald, að hann hafi verið beggja vinur.^ |>að er auðsætt,

að hið fyrra á að vera last, enn hið síðara lof, og er þó í rauninni

hvorttveggja hið sama. Á alþingi 1234 varö rimma mikil miUi

Kolbeins unga og Snorra, og lá við bardaga. Gizurr var á þingi,

<*g segir sagan, að hann hafi haft tvö hundruð manna, ^oh lét til

allra sMpulega<^. J>eir Magnús biskup og E>orvaldr gengu á

oiilli og leituðu um sættir, og er það hjer berum orðum sagt,

að |>orvaldr hafi beðið Gizur að veita hvorugum, »kvað hann

vænst til friðar, at hann misjafnaði eigi með þeim^«. Hjer segir

þá höfundurinn beinlínis sjálfur, að þeir feðgar hafi verið samtaka

í þvi að stöðva ófrið, sem auðvitað var lofsvert. Enn hvað

kemur þá til, að hann velur Gizuri þau orð, er allir, sem lesa,

hljóta að skilja sem last enn ekki lof?

Einna berast kemur þó hatur Sturlu til Gizurar fram í frá-

sögninni um Örlygsstaðabardaga, þar sem sagt er frá vígi Sturlu

Sighvatssonar. |>ar segir svo: ^Sturla kastaði sér niðr, er hann
kom skamt ór gerðinu. Mál hans var þá óskírt, ok þótti Hjalta

sem hann beiddisk prestsfundar. Hjalti gekk þá í braut, en yfir

hónum stóð Óláfr tottr, mágr Flosa prests; hann skaut skildi

yfir Sturlu, en Játgeirr Teitsson, mágr Gizurar, kastaði buklara

yfir Sturlu. J>á kom Gizurr at ok kastaði af hónum hlífunum

svá stálhúfunni. Hann mælti: ^Hér skal ek at vinna\ Hann
^ók breiðöxi ór hendi í>órði Valdasyni ok hjó í höfuð Sturlu

"vinstra megin fyrir aptan eyrat, mikit sár, ok hljóp lítt í sundr.

i^at segja menn þeir er hjá vóru, at Gizurr hljóp báðum fótum

^PP við, er hann hjó Sturlu, svá at lopt sá miUum fótanna ok

' Sturl.' II, 115. bls. ' I, 292. bls.

' Sturl.' II, 158.-159. bls. ' I, 326.-327. bls.

i
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jarðariiinar«. Hvergi nokkurs staðar í allri Sturlungu er höfð-

ÍDgja lýst jafnfyrirlitlega og um leið hlægilega. |>að er ekki nóg.

að Gizurr vinnur á óvini sínum föllnum, heldur verður hann og

að segja á undan: ,Hér skal ek at vinna', eins og væri þetta

eitthvert dæmalaust þrekvirki, og stökkva í loft upp af áreynsl-

unni eins og fífl. Þegar vjer lesum þessa hryllilegu hlægisögu,

þá vitum vjer ekki, hvort vjer eigum heldur að hlæja eða gráta.

Og þó er ekki alt búið enn. Rjett á eftir segir sagan frá því,

að Gizurr hafi Játið skera púss af Sturlu og draga fingurgull af

hendi honura og fletta hann vopnum, og tekið til sín alt þetta.

Pað getur vel verið, að þetta sje alt saman satt, enn það er þó

víst, að eaginu nema fjandmaður Gizurar gat sagt svona

frá því.i

Lítum nú til samanbuvðar á söguna um Flugumýrarbrennu.

Hún er rituð af hlýjum hug til Gizurar. Rausn hans og höfð-

ingsskapur kemur Ijóslega fram í frásögninni um brúðkaupið.^

Höfundurinn hefur kafla úr ræðu Gizurar, er hann hjelt yfir

borðum, og á það að sýna mælsku hans, enda bætir höfundur-

inn við: »Síðan mælti Gizurr fyrir griðum ok talaði þá enn vel

ok skörulega ok lauk vel sínu má]i«.^ 1 brennunni og eftir

hana er Gizuri lýst sem ástríkum eiginmanni og föður. Frá

skilnaði þeirra Gró konu hans er sagt mjög hjartnæmilega á

þessa leið: »Gizurr gekk at henni Gró ok tók fingrgull tvau

ór brókabeltispússi sínum ok fekk henni í hönd, þvíat hann œth

aði henni lif en sjer datiöa; guUit annat hafði átt Magnús
biskup, föðurbróöir hans, en annat f>orvaIdr. (Vil ek\ segir

hann, ^at þessa gripa njóti vinir mínir, ef svá ferr sem ek vilda'.

Gizurr fann á Gró, at henni þótti mikill skilnaðr þeirra«. |>essi

saga minnir að nokkru leyti á söguna um það, þegar Gizurr lét

skera púss af Sturlu og draga tingurgull af hendi honum í Ör-

lygsstaöabardaga. Enn hversu ólíkur er ekki sá andi, sem hefur

stjórnað pennanum á báðum stöðum? Eftir brennuna er sagt^

1 Sturl.' II, 222. bls. 'I, 377. bls.

^ Sbr. Sturl.^ III, 183, bls. II, 158. bls.: .Var þar in bezta veizla,

er verit hafði í þama tíma hér á landi. Hefir þat jafnan kynfylgja

verit Haukdælum ok Oddaverjum. at þeir hafa inar beztu veizlur

haldit. Um daginn eptir var ágæt veizla. . . . Ok er veizla þraut,

riðu menn í brott, ok gaf Gizurr mörgum mönnum góÖar gjaíir-

Hrafni gaf hann stóðhross góö*.

' StUTl.^ III, 182. bls. ^ II, 157.— 158. bls.
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íið brjóstin af Gró og líkarai Isleifs, sonar Gizurar, hafi verið

borin út til Gizurar. »í>á œælti hann (við Pál Kolbeinsson frá

Stað): ^Páll frændi', segir hann, ^hér œáttú sjá ísleif son minn
ok Gró konu mína'. Ok þá fann Páll, að hann leit frá ok stökk

ór andlitinu sem haglkorn væri«. Og þó er sagt, at Gizurr haíi

borið sig »vel ok drengilega eptir slíka mannraun ok harma«.^

Einnig í því, sem á eftir fer, er Gizuri borin vel sagan, þar

sem sagt er frá ferðum hans norður til að leita eftir hefndum.

í þeim kafla er það einnig tekið fram, að hann »bar vel af sér

sína harma ok var kátr um vetrinn við menn sína ok vini, er

til hans kómu. Hann var mikill borði ok lét lítt á sér finna

þat er at höndum hafði borit. Ok aldri bar hónum þá hluti til

handa í ófriði eða öðrum mannraunum, at hónum stæði þat nokkut

fyrir málsnilli eða málsvefni«. Hin fagra vísa, sem hann orti

^ftir brennuna er og tilfærð.^ |>að er auðsjeð að í þessum kafla

^i' Gizurr söguhetjan, sem alt annað hverfist um, eða með öðr-

^íin orðum, að þetta er úr sögu Gizurar og einskis manns ann-

ars. Og með engu móti getur það verið skrifað af Sturlu í>órð-

^^syni höfundi íslendinga sögu. f>ví til sönnunar er og það, að

sumt í frásögninni er svo orðað, að Sturla getur ekki verið höf-

^ndurinn. Svo er t. d. sagt, að tíðindin um brennuna hafi þótt

^^ikil, og svo er viðbætt: ^Sem guð fyrirgefi þeim er görðu með
^^Oöi mikilli miskunn ok mildi«.^ Svo klerklega hefði Sturla

^kki að orði komizt. Merkilegt er, að tvisvar í þessum kafla er

vitnað
í sögusögn Gizurar sjálfs, og víða er auðsjáanlega farið

^ftir hans frásögn.^ f>etta mælir líka heldur á móti því, að
^turla sje höfundur þessa kafla. Hann virðist vera skrifaður af

einhverjum áhanganda Gizurar. f>ó ber þess að geta, að í hon-
^na virðast vera nokkrar innskotsgreinar úr J>órðar sögu kakala,
ems og jeg síðar mun sýna fram á.

Þessi kafli um Flugumýrarbrennu, tildrögin til hennar og
^fleiðingar af henni viröist því efalaust vera úr Gizurar sögu.

I

Sturl.' III, 190.-193. bls. ^n, 165.-168. bls. .

Sturl^ III, 196.—197. bls. » II, 170.— 171.' bls.

' Sturl.i III, 193. bls. MI, 168. bls.
'

* Sturl.i iii^ 187. bls. ' II, 163. bls. (um vörn Bjarnar Óláfssonar)

'III, 192. bls. MI, 167. bls. (um veru Gizurar i skyrbúrinu).
Shr, eiunig: ^þat sá Gizurr* Sturl.* III, 188. bls. ' II, 163. bls.

"Gizurr fann á Gró, at henni þótti skilnaðr þeirra mikill* SturL^
líl. 190. bls. 2 11, 165. bls.
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Enn það er langt bil á milli þessa kafla og Haukdælaþáttarins,

sem vjer sáum, að mundi hafa verið inngangur Gizurar sögu.

J>ar á miUi liggur bæði meginið af Islendinga sögu,^ fórðar

saga kakala, Svínfellinga saga og partur af f>orgils sögu, eða, ef

vjer miðum við tímann, öll æfi Gizurar, þangað til hann hafði

fimm um fertugt. Vjer skulum nú rannsaka þá þætti Sturlungu,

sem jeg nefndi, og skoða, hvort ekkert muni hafa slœðzt inn í

þá úr Gizurar sögu.

Ef vjer þá fyrst flettum aftur eftir íslendinga sögu eftir

Haukdælaþáttinn, þá verður fyrir oss sagan um fæðingu Gizurar

í 27. k. (eftir Sturl.^).^ Hann byrjar svo: »Enn vetrinn eptir

Víðinessbardaga^ fæddi póra Guðmundardóttir kona J>orvalds í

Hruna sveinbarn*, og virðist þannig beinh'nis vera áframhald af

því efni, sem Haukdælaþátturinn endaði á, sögunni um hjóna-

band foreldra Gizurar. Sú ósamkvæmni milli handrita Sturlungu,

er jeg benti á í neðanmálsgreininni, bendir og til þess, að þetta

muni vera innskotsgrein. Hinn upphaflegi texti hefur vafalaust

verið: »eftir jól«, eins og stendur í hinu elzta handriti Sturl-

ungu.^ Enn ritara hins Sturlungu-handritsins hefur ekki þótt

^ Til Islendinga sögu tel jeg að eins 2,— 163. kapítula af þeim, sem

Guðbrandur Vigfússon telur til þessarar sögu, eða aftur aö þórðar

sögu kakala, og þó ekki einu sinni þessa kapítula alla.

' fíturl.' II, 8. bls. 219. bls.

' í 122 A stendur: Tepiir jóU.

* Eftir þessu er Gizurr fæddur annaðhvort árið 1208 milli jóla og

nyjárs, eða þó öllu heldur ekkz fyrenn snemma á árinu 1209, þvi

að jólin munu altaf um þetla leyti hafa verið talin til þrettánda

dags jóla. Oddaannáll segir, að Gizurr sje fæddur 1208, enn það

er grunsamt, fyrst af því að engir aðrir annálar sanna það, —
þeir hafa ekki fæðingarár Gizurar — og svo af því, að þetta er vafa-

laust tekið eftir Sturlungu í Oddaannál, því að hann notar Sturl-

ungu og tekur eftir henni ýmislegt, sem ekki er í öðrum annál-

um (sbr. annálaútgáfu G. Storrns, formálann XXXXII. bls.) og hjer

á þessum stað hefur hann rjett á undan fyllra enn aðrir annálar

um það, hve margir haíi fallið í Víðinesi, sem er bersýnilega tekið

eftir Sturlungu. í raun rjettri höfum vjer þá ekki nema vitnisburð

Sturlungu einnar um það, nær Gizurr sje fæddur, og sýnir 122 A, að

það muni hafa verið eftir nýjár 1209. þetta kemur vel heim við

það, að Gizurr er talinn 12 vetra sumariðl221, er hann sótti Lopt

biskupsson (Sturl.* II, 61. bls. 248. bls.). OddaannáU segir, að

bardaginn á Breiðabólstað hafi orðið 1218. og að Gizurr hafi verið
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þetta vera nógu greinilegt, og hefur viljað miða veturinn við

Víðinessbardaga til að taka af öll tvímæli. Enn sje nú

hjer hinn upphaflegi lesháttur, þá er ólíklegt, að Sturla hafi til-

tekið burðartíð Gizurar svo nákvæmlega, þar sem hann t. d.

ekki greinir burðartíð frænda sinna Tuma og Sturlu Sighvats-

sona framar enn svo, að hann segir, að Tumi hafi verið fæddur

^ni sumarið, er þau Sighvatr og Halldóra »höfðu vetr ásamt

^erit«, enn Sturla ári síðar, og segir hann þó greinilega frá fæð-

ingu Sturlu.^ Ef hin tilfærðu inngangsorð kapítulans ura fæð-

ingu Gizurar, eins og þau eru í B, eru tekin eftir Gizurar sögu,

sem alt bendir til, þá hlýtur í henni að hafa verið sðgð æfisaga

E*orvalds, föður Gizurar, fram á veturinn 1208—1209 næst á

eftir Haukdælaþættinum, og vísa þá orðin »vetrinn eptir« til

niðurlags þessa kafia, sem er týndur, af því að íslendinga saga

hefur bolað honum burt í Sturlungu. Ef vjer nú lesum kapí-

tulann áfram, þá kemur fleira á eftir, sem sýnir, að Sturla muni
^kki geta verið höfundur kapítulans. forvaldr vill ekki láta son
smn heita eftir Kolbeini Tumasyni, því að viðsjárvert sje að láta

heita eftir þeim mönnum, er skjótt verða af heimi kallaðir.

*Mun ek son minn láta heita Gizur«, segir hann, »því at lítt

12 vetra suinarið eftir, er hann sótti Lopt, og sýnir þaö, hversu

niikið er að marka þennan annál. Á Öðrum stað er sagt, að Giz-

urr bafi haft átta um tvítugt það ár, sem þeir dóu biskuparnir

Magnús og Guðmundr (1237), og skort vetur á tvítugan, þegar hanu
gerðist skutilsveinn (Sturl.^ II, 189. bls, ' I, 351. bls.). Og enn er

það sagt (Sturl.* III, 287. bls. MI, 250. bls.), að Gizur hafi skort

vetur á fimtugan, er hann varð jari (1258), vetur á fertugan, er

hann gekk suður (124:8, sjá síðar), vetur á þrítugan, er Örlygs-

staöafundur var (1238), og vetur á tvítugan, er hann gerðist skutil-

sveinn. Alt kemur þetta vel heim við það, að Gizurr sje fæddur
1209, nema það. að hann hafi verið 19 vetra, er hann varð skutil-

sveinn, svo framarlega sem það er rjett í íslendinga sögu, að Giz-

urr hafi farið utan í fyrsta sinn árið 1229 um leið og Jón murtr
lSturl.» II, 116. bls. M, 293. bls. sbr. ísl. annála) — eftir því ætti

bann aö vera fæddur 1210 — enn verið getur, að hjer skakki ári

í íslendinga s. og annálum og hafi Gizurr farið utan ári fyr enn
Jón murtr. og þá kemur alt heim. það var eðlilegt, að menn gæti

í'angmint, að þeir mágar hefðu farið utan saman, vegna þess

ohappa-atburðar, sem á eftir fór, að Gizurr óviljandi hjelt Jóní

^
undir högg, er hann hlaut bana af.

Sturl.i I, 199.—200. bls. 'I, 201.-202. bls.
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hafa þeir aukvisar verít í Haukdælaætt, er svá hafa heitit hér

til.« f>etta er lof um Gizur, sem varla er líklegt, að Sturla hafi

samsett, því að hann er því ekki vanur annars í íslendiuga

sögu, að lýsa Gizuri sem neinum hreystimanni eða hetju. Kapí-

tulinn er og alveg óþarfur í Islendinga sögu, því að þar er áður

búið að geta um fæðingu Gizurar í greininni um forvald, sem

steudur í Resensbók á sínum upphaflega siað, enn safnandi

Sturlungu hefur kloflð sundur í tvent og skeytt inn í Haukdæla-

þáttinn í tvennu lagi, eins og áður er sýnt.

í 40. kap. íslendinga sögu (eftir Sturl^) stendur í miðri

frásögninni um víg Orms Jónssonar í Vestmannaeyjum, svo lítil

grein, sem vafalanst er innskotsgrein, svo látandi: »MagnÚ3

biskup Gizurarson kom út tveim vetrum áðr«. J>essi grein getur

ekki verið upphafleg hjer á þessum stað, því að hún ah'tur sundnr

frásögnina og stendur i engu sarabandi við það, sem sagt er frá

á undan og eftir. Líklega er hún komin inn úr Gizurar sögu,

þar sem hún snertir einn hinn helzta höfðingja af Haukdæla-

ætt. Líklega hefur útkoma Magnúsar biskups (frá biskupsvígslu)

verið þar miðuð við víg Orms, enn safnandi Sturlungu hefur

kipt því út úr því sambandi, sem það stóð í þar, og sett það inn

á þessum stað,

Vorið 1223 gekk Sturla Sighvatsson að eiga Solveigu Sæ-

mundardóttur, og stóð brúðkanp þeirra í Hruna hjá porvaldi

Gizurarsyni. Við brúðkaupið var faðir brúðgumans, Sighvatr

Sturluson, vinur porvalds, og er sagt, að J>orvaIdr hafi þá látið

kalla fram fyrir þá Sighvat börn sín, fyrst börn þeirra Jóru

biskupsdóttur, og þótt miklu skifta, að Sighvati litist vel á

börnin. Sighvatr horfði á börnin um hrlð og sagði, að færri

mundu merinilegri. »|>á gengu |>óru börn fram, ok stóð Gizurr

fyrir þeim frammi, ok helt porvaldr í hendr hónum ok mælti:

'Hér er nú ástin mín, Sighvatr bóndi, ok hér þætti mér all-

miklu varða, at þér litisk giptusamlega á þenna mann'. Sig-

hvatr varð um fár ok horfði á hann langa stund, en Gizurr stóð

kyrr ok horfði einarðlega í móti. Sighvatr tók þá til orða, ok

heldr stutt: 'Ekki er mér um yglibrún þá'. Ok er Sighvatr tók

þannig orðum í, þá hvarf porvaldr af þessu máli*.^ Jón for-

kelsson rektor fer um þetta svo feldum orðum í Gizurar sögn

sinni: »Frásögn þessi er ekki laus við að vera tortryggileg. Hér

' SturL' II, 78. bls, =!, 262. bls.
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er talað um börn þeirra E>orvalds og Jóru biskupsdöttur; en

vjer vitum eigi til að þau ættu neinar dætur-, þau áttu

að eins sonut er nú vóru eigi lengur börn, heldur menn nær

fertugu. Tveir af sonum þeirra vóru þá andaðir, Klængr og

Björn; vér vitum eigi, hvort Guðmundr var þá á lífi. Ein-

arr og Teitr vóru á lífi, enn jeg tel óvíst, hvort þeir vóru þá í

Hruna. Síðari konu börnin vóru . . . Halldóra, Gizurr og Kol-

finna. Halldóra var gift Katli porlákssyni 1 Hitardal, og átti

þá heima í Hitardal, og læt jeg ósagt, hvort hún hefur þá verið

stödd í Hruna«.^ J>essar athugasemdir eru svo sannar og

rjettar, að ekki verður á móti haft. Enn sje svo, þá er mjög
ólíklegt, að Sturla f>órðarson hafi ritað þetta. Honum hlýtur

að hafa verið svo kunnugt um aldur þeirra systkina Gizurar, að

það er alveg óhugsandi, að hann hafi fiaskað svona á þessu.^ Jeg
tel víst, að þessi grein öll sje úr Gizurar sögu. ViUa sú, sem
.leg tók fram í Haukdælaþættinum, að það hafi verið Gutthormr

erkibiskup, sem veitti þeim Jóru og |>orvaIdi leyfi til að vera

saman í 10 ár, sýnir það glögt, að höfundur Gizurar sögu hefur

ekki verið mjög sagnafróður maður um þá tíma, er hann gat ekki

liaft sögur um af samtíðarmönnum sínum, og sjerstaklega, að hon-

^m hefur ekki verið Ijóst, hvenær |>orvaldr giftist Jóru, eða um
aldur barna þeirra. Sömuleiðis ber frásögnin um framleiðslu

baruanna fyrir Sighvat mjög líkan blæ og sagan um viðtal þeirra

Guðmundardætra fyrir bónorðið í Haukdælaþættinum. Hvort-

^^^ggja er ítarleg lýsing á heimilislífi, sem annars er fremur sjald-

^ Jóu þorkelsson : Æíisaga Gizurar 12. bls.

Sturla segir sjálfur frá vígi Bjarnar þorvaldssonar (StUrl. ' II, 59.—

60. bls. ^l, 247. bls.) og að Klængr hafi verið sem fulltíða maður
nieð þorvaldi árið 1208, þegar Víðiuessbardagi varð, og orðið þá
nianns bani (Sturl.^ II, 7. bls. =*

I, 218. bls.). það er og ólíklegt,

að honum haíi ekki verið kunnugt um aldur Halldóru, konu Ketils

í Hitardal, því að KetiII var góðvinur Slurlu, einn af þeim. sem
reið norður árið 1242 til að leysa hann úr höndum Kolbeins unga
(Sturl.» II, 259. bls. ^I, 408. bls.), og bjó í grend við hann, fyrst

í Hitardal í uppvexti Sturlu, og síðar á Kolbeinsstöðum (Safn til

s. ísl. II, 32.-33. bls.), enda er það beinlínis sagt í íslendinga

sögu, að Halldóra hafi verið gift Katli og farin að búa með hon-

um i Hitardal fyrir þann tíma sem hjer er um að ræða (Sturl.^ II,

61. bls. ^l, 248. bls.). Sturla mun og hafa vitað, að Teitr þor-

valdsson var lögsögumaður á áruuum 1219— 1221, og rent grun í

aldur Gizurar.
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sjeð í Islendinga sögu^ og hvorttveggja er sögusögn, sem mynd-

azt hefur og viðhaldizt í Haukdælaætt, sagan um Guðmundar-

dæturnar ekki ósennileg, enn hin sagan vafalaust markleysa, þó

að hún sje vel sögð. Einmitt það, að hugboð Sighvats rætist

síðar, gerir hana grunsama. Hún á og að sýna djörfung og ein-

urð Gizurar, eins og Jón forkelsson tekur fram, og fer vel á

því í sögu Gizurar.

í 126. k. íslendinga sögu, fyrri grein (eftir Sturl^) er lýs-

ing Gizurar, og er það að minni skoðun vafalaust, að þessi grein

er úr Gizurar sögu að mestu leyti. Sturla er ekki vanur að hafa

þess konar lýsingar í sögu sinni. Hann lætur persónurnar lýsa sjer

sjáifar með gjörðum sínum og athöfnum. Líkamsyfirlitum lýsir hann

injög sjaldan, og komi það fyrir, þá er eins og honum verði það

ósjálfrátt í rás frásagnarinnar, t, d. þar sem hann lýsir þingreið-

inni sumarið 1229, og segir, að Sturla Sighvatsson hafi riðið

lötum hesti, »er Álptarleggr var kallaðr, allra hesta mestr ok

fríðastr. Hann var í rauðri ólpu — ok hygg ek, at fáir hafi

séð rösklegra mann«,2 Undantekning frá þessu er að eins sagan

um víg porvaldssona, fórðar og Snorra. |>ar er þeim bræðrum

og fjelögum þeirra lýst mjög nákvæmlega.^ Enn jeg mun síðar

sýna líkur til, að Sturla muni hafa skrifað þenna kafla eftir

(munnlegri eða skriflegri?) fyrirsögn annars manns. Sturla segir

^ þetta er og eðlilegt. Heimilislíf það, sem Sturla óx upp við hjá

föður sínum, mun ekki hafa verið ánægjulegt, því að þórðr mun
altaf hafa haft fram hjá konu sinni, og var Sturla frilluson, sem
kunnugt er. Fyrst var Hróðný þórðardóttir frilla þórðar, eftir að

hann skildi við fyrri konuna, og líklega nokkurn tíma eftir það,

að hann kvongaðist aftur, enn síðan þóra, móðir Sturlu. Með

þóru átti hann 6 börn. Aftur á móti virðist þorvaldr Gizurarson

hafa elskað mjög eiginkonur síuar og verið þeim trúr, og eins

Gizurr Gró, meðan þau nutust. Hið fyrra hjónaband Gizurar var

ekki farsælt, >ok sögðu menn, at hón ylli því meirr en hann»,

segir sagan (Sturl.^ lí, 128. bls. -I, 302, bls.). í kaflanum um
Flugumýrarbrennu er mjög innilega lýst skilnaði Gizurar og Gró

og eins, hvernig Gizuri varð við, þegar leifar hennar og ísleifs

vóru færðar honum úr eldinum. Alt er þetta keimlíkt hvað Ööru,

sagan um skiluaðinn við Gró, frásögnin um Guðmundardætur og

fiá kapítuli, sem hjer er um að ræða, og er vafalaust alt eftir

sama höfundinn.

» SturL' IL 115. bls. ' I. 292. hls.

' SturL^ II, 133.-134. bls. M, 306,—307. bls.
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hvergi, hvernig faðir hans eða föðurbræður vdru í vexti eða yfir-

bragði. Hví akyldi hann þá hafa gert Gizuri hærra undir höfði?

Þar að auki er Gizuri lýst mjög vel hjer á þessum stað, svo

vel, að engin líkindi eru til, að Sturla hafi samið lýsinguna, t.

d. þar sem sagt er, að Gizurr hafi jafnan þótt »hiun drengi-

legsti til ráðagjörða*.* Að þetta sje innskotsgrein, sjest og á

því, að fíest af því, sem hún skýrir frá, hefur verið sagt áður,

svo að greinin er alveg öþörf. f>að er sagt áður, að Gizurr hafi

búið að Reykjum í Ölfusi um þessar mundir,^ að hann hafði

gerzt skutilsveinn í utanför sinni,^ og að vel var með þeim

Snorra Sturlusyni.^ Ofsa Sturlu Sighvatssonar er og búið að

lýsa greinilega í sögunni á undan, svo að óþarfi var að taka

það upp aftur í miðri lýsingunni á Gizuri. Af þessum ástæð-

um tel jeg það sjálfsagt, að öU sú grein, sem hjer ræðir um, sje

-komia inn í Sturlungu úr Gizurar sögu. fað er að eins ein

lítil málsgrein 1 henni, sem safnandi Sturlungu hefur annaðhvort

tekið eftir íslendinga sögu eða bætt við frá sjálfum sjer. J>ar

sem sagt er, að Gizurr hafi jafnan verið »inn drengilegsti til

ráðagjörða^, bætir Sturl. við: »En þó bar svo opt til, þá er

hann var við deilur höfðingja eða venzlamanna sínna, at hann
var afskiptalítill, ok þótti þá eigi víst, hverjum hann vildi veita«.

Þessi málsgrein stingur svo í stúf við orðin, sem á undan fara,

^ð það er óhugsandi, að þau sjeu eftír sama höfund. J>au lýsa

framkomu Gizurar í málum manna alveg með sömu orðum og

lienni er lýst í íslendinga sögu á þeim stöðum, sem fyr var

getið (»þótti þá eigi víst hverjum hann vildi veita«). Líklegast

tykir mjer, að safnandi Sturlungu hafi bætt þessu við frá sjálf-

^öa sjer. Honum hefur fundizt þetta vanta í lýsingu Gizurar,

eftir því sem hann kemur fram síðar í sögunni, og því skotið

* Sbr. frásögn Sturlu um ráðagjörðir Gizurar við Kolbein unga og

aðra á undan vígi Snorra, og þá staði, sem áður var getið, þar

sem Sturla gefur í skyn, að Gizurr liafx verið óheill og tvöfaldur.

' Sturl.^ II, 384. bls. M, 347. bls.

' SturL* II, 124. bls. ^ I, 299. bls.

* Sturl.* II, 184. bls. ^ I, 347. bls. þessi grein sver sig í ættina til

Sturlu með viðbótinni um, að góð orð hafi farið milli Gizurar og

Sturlu, fjandmanns Snorra, um þetta sama leyti. Hjer í 126. k.

^r engm slik viðbót, sem og er eðlilegt, ef þetta er úr Gizurar

sögu.
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inn þessari málsgrein/ Við þær ástæður, sem nú vóru tilfærðar

því til sönnunar, að þessi grein sje ekki eftir Sturlu, bætist og

það, að í greininni er dauðaár þeirra bisÉupanna talið frá Krists

fæðingu, sem Sturla er ekki vanur að gera (sjá áður). Ef þessi

árfærsla væri eftir Sturlu, þá hefði hún og átt að standa í næsta

líapítula á undan; þar sem fyrst er sagt frá andláti biskupanna

og I>órðar föður Sturlu.

í frásögninni um Apavatnsför er dálítiU kafli, sem vitnar

til sögusagnar Gizurar sjálfs, svo látandi: »|>at er sögn Giz-

urar sjálfs, at þá er þeir námu staðar í hrauninu fyrir ofan

Álptavatn ok sátu á baki, ok þagði Sturla þá um hríð. Ok er

svá hafði verit um stund, mælti hann: 'Eíðum eun!' Hefir

Gizur þá helzt grunat, hvárt Sturla efaðisk þá eigi, hvern hann

akyldi af göra við hann ok enn fleiri menu aðra«.^ íslendinga

saga^ vitnar annars hvergi til Gizurar sem heimildarmanns, og

hjer var þess því minni þörf, að Sturla fórðarson var sjálfur við

þennan atburð í flokki nafna síns Sighvatssonar, enda ber öll

frásögnin í kringum hina tilfærðu grein það með sjer, að hún

er rituð frá sjónarmiði Sturlu og eftir engan annan enn hann.

í frásögninni á undan er og búið að taka fram nokkuð líkt því,

sem hjer er haft eftir Gizuri. I>egar þeir Sturla og Gizurr fóru

yfir Álptavatn (ekki »í hrauninu fyrir ofan Álptavatn«) er sagt,

að Sturla hafi verið »heldr ófrýnn, en Gizurr var hinu kátasti«.

J>að er því auðsjeð, að hjer er um tvær sjálfstæðar frásagnir að

ræða, sem báðar segja frá sama atburðinum, eins og hann kom
báðum sjónarvottunum fyrir sjónir, með nokkrum atvikamun,

sem eðlilegt er, enn þó samhljóða í öUum verulegum atriðum-

Hjer við bætist, að kaflinn, sem bafður er eftir Gizuri, kemur

inn í frásögnina á röngum stað, þegar búið er að segja frá allri

ferðinni frá Apavatni að Reykjum, frá veru þeirra Sturlu þar

um helgina og frá samningunum við Hjalta biskupsson. fá
kemur loksins hinn umræddi kafli eins og »skollinn úr sauðar-

leggnum«. Jeg tel það því víst, að hann sje tekinn eftir Giz-

urar sögu, og styrkist það enn fremur við það, sem vjer höfum

áður sjeð, að Gizurar saga vísar til sögu Gizurar sjálfs í frá-

sögninni um Fiugumýrarbrennu.

> Sturl.i II, 189. bls. ^l, 351. bls.

> Sturl.' II, 202. bls. M, 361. bls.

* o: íslendinga aaga k. 2—163 eftir Sturl,'''



Hjer að framan hef jeg minzt nokkuð á frásögn íslendinga

sögu frá Örlygsstaðabardaga og sýnt, að þar ber einna mest á

hatri því, sem Sturla í>órðarson bar til Gizurar. Sturla var þar

viðstaddur í flokki nafna síns, og ber frásögnin þess menjar, því

að hún er mestöU bersýnilega eftir sjdnarvott, sem verið hefur

í liði þeirra feðga Sighvats og Sturlu, og sumstaðar berast bein-

línis bönd að Sturlu í>órðarsyni sjálfum.^ Enn stundum hvarflar

og sagan til þeirra Gizurar og Kolbeins, svo að auðsjeð er, að

höfundurinn hefur haft sögur af manni eða mönnum úr þeirra

flokki, og er líklegt að sumt í þeim köflum sje innkomið úr

Gizurar sögu. Um einn kaflann liggur þetta í augum uppi. |>að

er kaflinn um veru þeirra Gizurar við Reykjalaug nóttina og

inorguninn fyrir bardagann, er segir frá draum Gizurar og ræðu

hans til liðsmanna.^ Sagan ura drauminn getur ekki verið frá

Deinum öðrum komin upphaflega enn frá Giznri sjálfum, enn

hjer að framan höfum vjer sjeð, að í Gizurar sögu hefur Gizurr

oft komið fram sem heimildarmaður. Líka er það athugavert,

að í 139. k. (eftir Sturl.'O — sem vafalaust er úr íslendinga

' T. a. m. þar sem sagt er, hvernig rekkjum var skipað í Miklabæ

daginn fyrir fundinn, að Sturla Sighvatsson lá í lokhvílu og lUugi

prestur þórarinsson hjá honum, enn í annari loklwílu Sturla pdrÖ-

arson og Einarr ósiðr, og, í sambandi við þetta, hvenær Sturla

Sighvatsson vaknaði um morguninn, og að hann var sveittur,

strauk hendinni um kinnina og sagði: 'Ekki er mark at draumum'

(SíxltU II, 216.—217. bls. ^l, 373.-374. bls.), Sömuleiðis er kafl-

inn um griðagjaíirnar eftir bardagann, um griðabeiðslu þeirra Sturlu

fyrir hönd Kolbeins Sighvatssonar, um komu Kolbeins í skálann,

þar sem þeir vóru, er grið höfðu fengið — þar á meðal Sturla

sjálfur — , allur þessi kafli er skrifaður frá sjónarmiði Sturlu, og

getur ekkí verið eftir neinn annan (Sturl.^ 11, 228.-224. hls. ^ ],

378.—379. bls.: »þeir Klængr buðu Sturlu þórðarsyni grið, en

hann skilði Ásgrím Bergþórsson til griða með sér, ok var því

skjótt játat . . . Sturla spurði Kolbein Sighvatsson, hvárt hann

vildi at þeir gengi út, en Kolbeinn bað þá út ganga . . . Kolbeinn

bað þá biðja sér griða .... Hann bauð útanför sína ok koma
aldri út . . . en ekki var á þat hiytt . , . . þá var rökvið, er þeir

gengu ór kirkju. þeir gengu um skálann ok var hann skipaðr

sárum mönnum ok þeim, er grið vóru gefin. þeir fögnuðu, er þeir

Kolbtíinn vóru komnir þar heilir* o. s, frv.). Hið sama sannar og

draumur Sturlu, er hann segir frænda sínum. Sturlu Sighvatssyniy

daginn fyrir orustuna.
* Sturl^ n, 216. bls. ^ I, 372.-373. bls.
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sögu — er búið að segja frá tveim draumum, og þar fer á eftir

svo látandi grein: »Margir vóru aðrir draumar í þenna tíma

sagðir, þeir er tíðenda vænir vóru, ok svá aðrir atburðir, at

Mr sé eigi ritaöir<s.. |>etta bendir til, að í Islendinga sögu hafi

ekki staðið fleiri draumar onn þessir tveir, að undanteknum draum

Sturlu sjálfs, sem kemur í rjettri tímaröð síðar í kapítulanum,

þar sem sagt er frá því, sem gerðist aðfaranótt föstudagsins fyrir

fundinn og föstudagsmorguninn. Af þessum ástæðum er það lík-

legt, að sagan um draum Gizurar sje innskotsgrein, tekiu úr sögu

lians sjálfs.^ Um ræðu hans fyrir liðinu er það að segja, að

hún minnir mjög á ræðu þá, sem hann hjelt í brúðkaupinu á

Flugumýri fyrir brennuna. Og þar sem vjer nú höfum komizt

að þeirri niðurstöðu, að frásögnin um brúðkaupið, er þessi ræða

stendur í, sje tekin úr Gizurar sögu, þá er líklegt, að ræðan,

^ Af þessu leiðir og, að þeh' draumar og fyrirburDir, sem sagt er

frá í 141. k, (Slurl.2), hafa ekki getað staðið í íslendinga sögu.

Líklega hafa þeir þó aUir staðið í Sturlungusafninu frá upphafi,

þó að suHiir þeirra að eij)s virðist standa í 122 A og þeim hand-

ritum, sem þaðan eru runnin, því að þaö er auðskilið, hvernig á

því stendur, að þeim hefur verið slept í hinu aöalhandritinu —
ritaranum hefur þótt nægja aö skrifa að eins nokkra af þeim til

sýnis. þessir draumar slita sundur frásögnina á óheppilegum stað.

þar stendur meðal annars: »þessi vísa var kveðin vestr í Svart-

árdal, sem sýnir að höfundurinn muni hafa búið einhvers staðar

fyrir norðan Svartárdal í Húnavatnsþingi, því að það er vafalaust sá

Svartárdalur, sem átt er við, enn ekki Svartárdalur í Skagafirði.

Líklegast þykir mjer, að hann hafi verið Skagfirðingur, því að

flestir af þeim fyrirburðum, sem staðfærðir eru, gerast í vestur-

hluta Norðlendingafjórðungs (2 í Skagafirði og 2 í Húnavatnsþingi),

enn að eins einn fyrir norðan SkagafjÖrð (>Sandvík út frá Höfða-

hverfi< = Vík í Flateyjardal?). Að vísu er sagt, að einn af fyrir-

burðunum hafi borið fyrir Sturlu þórðarson. enn það er ekki meira

að marka enn hitt, að annar er kendur viö Sturlu Sighvatsson,

enda standa báðir þessir fyrirburðir að eins i 122Á. Jeg tel því

víst, að safnandi Sturlungu hafi aukið í þessum draumum. Enn

hvaðan hefur hann haft þá? Vjer munum síðar sýna líkur til, að

Gizurar saga hafi sagt talsvert frá Skagfirðingum, og er þá eigi

ólíklegt, að þetta sje og tekið úr Gizurar sögu. Á það bendir

einnig það, að einn af fyrirburðunum er af Kjalarnesi, sem Giz-

urr virðist hafa haft hönd yfir um þetta leyti eftir utanför Snorra

og þorleifs úr Görðum (Sturl.^ H. 207. bls. » l, 365.-366. bls.).
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sem hann heldur fyrir orustuna, sje það líka. I íslendinga sögu

hefur Sturla annars aldrei slíkar tölur, og þó að hann hafl þær
stundum í Hákonar sögu, þá er það nokkuð öðru máli að gegna.

Tala Gizurar á hjer að sýna mælsku hans og skörungsskap, al-

^eg eins og ræðan í brúðkaupinu, og á eftir henni stendur:

^AUir rómuðu þetta erindi vel«. l>að er auðsjeð, að sá, sem

þetta hefur ritað, ber Gizuri vel söguna og viU hrdsa honum,

er það í helberri mótsðgn við lýsinguna á honum rjett á

öftir, þar sem hann vegur að Sturlu Sighvatssyni föUnum. Jeg
tel því víst, að öll þessi grein um drauminn og tölu Gizurar sje

Gizurar sögu, enda slítur hún í sundur frásögniua í miðju

^afi. Á undan henni er sagt frá því, er Sturla Sighvatsson og

hans menn lögðust til svefns á Miklabæ, enn á eftir frá því,

iivað Sturla gerði, er hann vaknaði.

Enn sú grein, sem nú var um rætt, er beinlínis áframhald af

aunari grein á undan, er endar þar sem þessi byrjar. J>að er

140. k. (Sturl.^); hann endar á því, er þeir Kolbeinn og Gizurr

komu föstudagskvöldið að Keykjalaug og Brandr kom þangað

laugardagsmorguninn.^ Ef vjer lesum hvað á eftir öðru niður-
l^g 140. k. og byrjun hinnar greinarinnar, þá sjáum vjer Ijós

ttierki þess, að safnandi Sturlungu hefur vikið dálítið við orðun-

^öa, um leið og hann skeytti þetta inn í íslendinga sögu. Jeg
skal leyfa mjer að tiifæra hvorttveggja með stryki á milli: »En

er þeir vóru við Reykjalaug, var nær þrettán hundruð. J>eir

kómu þar Frjáhveldit, ok var Brandr þá Jcominn Laugarmorg^
^ninn snemma með hundrað manna«. — »f>essa nótt var Giz-

við Reykjalaug, ok stóðu þeir Kolbeinn snemma upp um
^orguninn ok vökðu liðit. Gizurr segir Kolbeini draum sínn
ok Brandi, þvíat Brandr var hominn^ áðr þeir vóru klæddir«.
Eius og þessi orð liggja fyrir, getur hin þáliðna tíð (-^var Jcom-
wn«) og hið auðkenda orð »^á« ekki vísað til annars enn til

þöírra tímaákvörðunar, sem liggur í orðunum rjett á undan:
'þfíir kómu þar FrjáJcveldiU , Enn þetta er í beinni mótsöga

það sem stendur rjett á eftir, því að ekki gat Brandr bæði
^örið kominn »Frjákveldits og þó ekki komið fyr enn »Laug-
^föiorguninn snemma«. Líka er það athugavert, að tvisvar skuli
vera sagt frá komu Brands. |>að er auðsjeð, hvernig á því

stendur, að þetta er svona klaufalega orðað. í Gizurar sögu,

' Slurl.i 210.-211. bls. ^J, 368.-369. bls.
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sem safnandi Sturlungu hafði fyrir sjer, hefur þetta staðið í

rjettri röð á þessa leið: »En þá er þeir vóru við Eeykjalaug,

var nær þrettán hundruð. J>eir kómu þar Frjákveldit ok vóru þar

um nóttina, ok stóðu þeir Kolbeinn suemma upp Laugarmorgun-

inn ok vökðu liðit. Var Brandr þá kominn, áðr þeir vóru

klæddir, með hundrað manna. - Gizurr segir þeim Kolbeini ok

Brandi draum sinn«. Af því að síðast í 140. k. er sagt frá

liðsfjölda þeirra Gizurar og Kolbeins, þá hefur safnandi Sturl-

ungu, þegar hann kom að þessum stað í Gizurar sögu, viljað

taka úr þessu það, sem snerti liðsfjöldann, enn geyraa sjer draum

Gizurar til að skjóta honum inn síðar á undan frásögn íslend-

inga sögu um draumafar Sturlu hina sömu nótt, því að honum

hefur þótt fara bezt á því að draumarnir stæðu saman sakir

mótsetningarinnar. Hann hefur því slitið orðin »var Brandr þá

kominn* út úr því sambandi, sem þau stóðu í, og ritað þau í

hugsunarleysi orðrjett á eftir orðunum: »|>eir kómu þar Frjá-

kveldit*, enn síðar hefur hann rankað við sjer og sjeð, að það

var ekki rjett, að Brandr væri kominn »FrjákveIdit«, og bætt við

»Laugarmorguninn snemma* til að leiðrjetta þetta og taka af

allan efa.^ Með þessu móii einu er auðskilið, hvernig á því

stendur, að svo er klaufalega að orði komizt á þessum stað í

Sturlungu, og er þetta sterk sönnun fyrir því, að safnandi Sturl-

ungu hafi í þessum kafla um tildrög Örlygsstaðabardaga ekki

farið eftir íslendinga sögu einni, heldur haft Gizurar sögu til

hliðsjónar. Alt efnið í 140. k. bendir og til, að hann sje úr

Gizurar sögu. |>ar er sagt frá því, hvar Gizurr sat um sumarið, og

greinilega frá liðsafnaði hans, eftir að Kolbeinn kom suður, og

frá reiðinni norður. Líklega hefur frásögnin um þetta í íslend-

inga sögu verið mjög stutt, því að Sturla hefur varla vitað neitt

glögt um það.^

* í Sturl.^ stendur fyrir >þái. í Sturl.- (>ok var Brandr þo.^'

kominn* o. s. frv.). þetta er að vísu eigi alveg eins hneyxlanlegt

og j^íí', enn samt er hin þálíðna tíð (var kominn*) ekki rjett í

þessu sambandi. Líklegt þykir mjer, að »þar< sje leiðrjetting

pappírshandriíanna fyrir »7*^*1 gerð af því, að ritaranum hefur þótt

*þá^ ekki eiga við á þessum stað og viljað bæta úr því.

' Síðan þetta var ritað, -^hef jeg (sumarið 1895) átt kost á að fletta

upp þessum stað í hinu elzta handriti Sturlungu (122A). þar er

niðurlag 140. k. þannig orðað: -þeir komv þar ):riadagz quelldít ok

var brandr þa til komínn laugar morgunninn snemma með .c
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í 140. k. er ein lítil málsgrein, aem vísar fram fyrir sig í

söguna á undan. fjað er sagt að Gizurr hafi setið í Hróars-

holtii um sumarið og látið færa þangað »bú þat, er hann haföi

tehit fyrir Dufgu8i«. Frá upptöku búsins er sagt áður, síðast í

137. k. Enn þar sem nú 140. k. allur virðist vera úr Gizurar

sögu, þá hlýtur einnig sú frásögn, sem hann vísar til, að vera úr

sömu sögu. Og ef vjer lítum betur á 137. k., þá sjáum vjer,

rjett á undan sögunni um upptöku búsins fyrir Dufgusi er

sagt frá reið Gizurar í Hvalfjörð að Svarthöfða Dufgussyni, er

var maður Sturlu Sighvatssonar og hafði sezt í Geirshdlm og
Ijet þaðan greipar sópa um eignir bænda. Efnið er því ekki til

fyrirstöðu, að þetta sje tekið úr Gizurar sögu, og á það bendir

líka beinlínis það, að Gizurr er hjer látinn halda dálitla tölu

fyrir bændum.^ Upptaka búsins fyrir Dufgusi stendur og í beinu

sambandi við atförina að syni hans, svo að eitt verður yfir hvort-

^^eggja að ganga.

Eftir víg Snorra Sturlusonar reyndu þeir Órækja og Sturla

Þdrðarson að koma fram hefndum fyrir vígið, og fóru fyrst að

Klængi í Eeykholti, og Ijet Órækja drepa hann, og síðan í sömu
ferð að Gizuri. Frá ferð þeirra er sagt á þann hátt, að auðsjeð

^**! að Sturlá er höfundurinn. pað er sagt nákvæmlega frá, hvað
þeir fóru á hverjum degi og hvar þeir höfðu náttstað. Sjöunda
<iag jóla^ fóru þeir suður Gagnheiði úr Keykjadal (hinum syðri

= Lundareykjadal), og gistu þeir Sturla og Órækja á |>ingvelli,

»I>eir höfðu öngar fréttir sannlegar sunnan« . . . >^pá er

þeir ÓrœJcja vóru at náttverði, kom inn sauðamaðr ok segir, at

flokkr mikill var kominn sunnan at Gjábakka, ok segir, at þá
^undi skjótt at bera. Hljópu þeir Órækja til vápna ok svá út«.

Enn þetta reyndust missýningar einar. Síðan riðu þeir snemraa

^átta dag jóla«^ af í>ingvelli og fóru Lyngdalsheiði. J>ar mæta

manna*. Enn inngangsorð draumsins eru á þessa leið: >Gizurr

sagði þeim kolbeini ok branndi draum sinn, þvíat branndr kom
áðr þeir væri klæddir*. þetta handrit staðfestir þannig i ÖIlu veru-

legu þá niðurstöðu, sem jeg hef komizt að hjer að framan.
* Svo á vafalaust að lesa (samkvæmt 122A), eins og Kggert Brím

hefur sýnt (Ark. f. n. filol. VIII (N. F. IV), 354. hls.).

" Sturl.' IL 207. bls. ^I, 365.-366. bls.

* í>: gamlársdag 1241.

^ nýjársdag 1242.
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þeir Auðunni koll og grunar, að hann sje njósnarmaður Gizurar,

enn sleppa honum aftur og koma til Laugarvatns

um dagsetursskeið, frjetta þar, að Gizurr sje í Skálaholti og snúa

síðan í Skálaholt. Öll þessi nákvæma frásögn — og sjerstaklega

þau orð, sem tilfærð vóru orðrjett — hlýtur að vera eftir mann,

sem var í förinni og sat með Órækju at náttverði á pingvelli,

og getur það enginn annar verið enn Sturla. Enn inn í þessa

frásögn er hleypt tveim greinum á þeim stöðum, sem jeg hef

auðkent með púnktum, og segja báðar mjög nákvæmlega frá,

hvernig ástatt var hjá Gizuri um sama leyti. Fyrri greinin segir

fyrst frá því, at Gizurr sat í Tungu um veturinn og hafði boðið

til sín vinum sínum »átta dag jóla«. B'rásögnin er mjög ítarleg,

sagt frá drykkjunni »átta aptan jóla«/ að vopn vóru borin í

skála, er menn komu úr baði, og lögð hjá hvers manns rúmi,

að Gizurr Ijet sauma að höndum sjer, áður hann lagðist til

svefns 0. s. frv. J>á kemur fjorsteinn langr og segir frjettirnar,

víg Klængs, og að þeirra Orækju sje von. Tekur Gizurr þá það

ráð að ríða í Skálaholt á náðir Sigvarðs biskups, setur eftir menn

til að bera gripi sína í kirkju og fylgja móður sinni í Skálaholt

morguninn eftir, enn ríður sjálfur í Skálaholt með Hall son sinn,

níu vetra gamlan. |>egar þar er komið, er frásögnin eins ná-

kvæm; það er sagt frá því, nær þeir komu (»fyrir miðja nótt«),

að biskup »var sofnaðr ok vaknar þegar, er Gizurr gekk at hvíl-

unni«, frá viðtali þeirra þá um nóttina og ráðagerðum Gizurar

morguninn eftir við biskup og Lopt biskupsson, og loks frá því,

að Auðunn kollr var sendur til að njósna um ferð Örækju. ÖU
þessi grein er bersýnilega sögð frá sjónarmiði manns, sem var

með Gizuri, og sumt, t, d. sagan um fund og viðtal þeirra bisk-

ups og Gizurar, vafalaust eftir sögn Gizurar sjálfs, því að öðr-

um gat ekki verið þetta jafnkunnugt. Enn alstaðar, þar sem

einhverja sögn má rekja til Gizurar, þar eru líkindi til, að sú

aögn sje úr Gizurar sögu, Jeg hef það því fyrir satt, að þessi

grein, sem slítur sundur frásögn íslendinga sögu um ferð þeirra

Órækju, sje tekin inn í Sturlungusafnið úr Gizurar sögu. Oröin:

»Gizurr sat í Tungu um vetrinn«, minna og á orðin: »Haan sat þá

í Hróarsholti um sumarit* í 140. k., enn áður hef jeg sýnt, að

allur sá kapítuli muni vera tekinn úr Gizurar aögu, og ber það

að sama brunni.

' = gamlárskvöld.
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Hin greinin, sem slítur sundur frásögn Islendinga sögu um
ferð þeirra Órækju og Sturlu, byrjar, þar sem Auðunn kollr er

laus látinn. Skilur sagan þá við þá Sturlu og fylgir Auðunni,

segir mjög greinilega frá ferð hans, uns hann kom í Skála-

holt og segir tíðindin. Síðan er löng frásögn um ráðagerðir

þeirra Giznrar og biskups og stuU rœða, sem Gizurr heldur, J>á

er nákvæmlega sagt, hvernig skipað var til varnar í Skálaholti.

011 þessi grein hefur sama blæ og hin fyrri, ber það með sjer,

að sögumaðurinn er í flokki Gizurar, og er greinin vafalaust úr

Gizurar sögu eins og hin.^

I frásögninni um bardagann í Skálaholti, sem hjer fer á

eftir, virðist flest vera tekið úr íslendinga sögu. þykir mjer

líklegt, að sagan um viðtal þeirra Gizurar og Gísla af Eauða-

sandi sje úr Gizurar sögu.^

I því, sem eftir er af Islendinga sögu (Sturl,^ 162.—163. k.),

ekkert, sem líkur eru til, að tekið sje úr Gizurar sögu.

Næst á eftir íslendinga sögu er saga pörðar Jcakala. Hún
^^yrjar á útkomu fórðar haustið 1242, en það sumar hafði Giz-

^rr farið utan, og kom ekki aftur til íslands fyr enn 2 árum
síðar. Vjer getum því ekki búizt við að finna i Þdrðar sögu

^6Ína íauka úr Gizurar sögu, fyr enn Gizurr kemur til sög-

^unar aftur. Hans er fyrst getið, þar sem sagt er frá búningi

Kolbeins í Flóabardaga. f>á er sagt, að Kolbeinn hafi frjett út-

^omu Gizurar, áður hann lagði á stað, og eftir Flóabardaga er

^agt frá því, að Gizurr hafi riðið vestur í Breiðafjarðardali og

suður affcur, enn ekkert er það á þessum tveim stöðum, er sýni,

þetta sje tekið úr Gizurar sögu.^ í'egar á leið vorið 1245
^'^k máttur Kolbeins að þverra, og sendi hann þá eftir Gizuri og
^ildi fá honum og Brandi Kolbeinssyni mannaforráð sitt. »En
Oizurr var þess eigi búinn, en hét at veita Brandi, frænda sín-

' Sturl.^ II, 245.-249. bls. ' L 396.-400. hls.

' Sturl.' II, 252. bls. ' L 402. bls. : .'Langt hafa slíkir til sótt', segir

Gizurr. 'Nauðsyn þótti á vera', kvað Gísli. 'Far eigi optarr at

mér', segir Gizurr, 'þú munt eigi standa yíir höfuð-svörðum mín-

um'. *Meiri ván, at satt sé', kvað Gísli«.

' Sturl.' IIL 60. og 75. bls. MI, 52. og 64. bls.
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um, ef hann væri fyrir sveitununi, alt slíkt gótt, er hann hefði

föng á ok færi«. pví næst segir frá samuingunum við |>órð og

sættinni við hann, frá viðtali Kolbeins við vini sína í banaleg-

unni, er sagt er að Brandr Jónsson hafi verið við, sá er síðar

varð biskup á Hólum, þá frá suðurferð Gizurar og andláti Kol-

beins unga.^ Vjer skulum að svo stöddu láta það liggja á miUi

hluta, hvort þessi kafli, sem Gizurr er við riðinn, er úr Gizurar

sögu eða ekki. Enn þó virðist hann vera sagður frá sjónarmiði

Norðlendinga og Gizurar, enn ekki frá sjónarmiði Vestfirðinga

eða |>órðar eins og flest í pórðar sögu.

Eftir dauða Kolbeins tók Brandr Kolbeinsson við goðorðum

Kolbeins fyrir vestan Öxnadalsheiði til fjórðungamóts, enn fórðr

fjekk sveitir fyrir norðan Öxnadalsheiði og föðurleifð sína. Gerð-

ist þá brátt fjandskapur milli þeirra pórðar og Brands, enn þó

var kyrt um veturinn eftir fram til páska. í 203. k. (Sturl.^)

er sagt, að Brandr hafi sent menn suður til Gizurar snemma á

föstunni með brjef, og er það tilfært orðrjett. Á eftir brjefinu

er stutt setning um það, að sendimennirnir hafi komið sunnan

frá Gizuri til Brands i páskavikunni og sagt, að Gizurr mundi

sunnan koma.^ Líklegast þykir mjer, að þessi grein sje úr Giz-

urar sögu, og hafi höfundurinn fundið brjefið í skjölum Gizurar

eftir hann látinn, þótt það merkiiegt og tekið það inn í sögu

sína. Úr J^órðar sögu er það varla, því að hún hefur annars

engin skjöl í frásögn sinni fremur enn Islendinga saga.

Frá norðurferð Gizurar eftir Haugsnesfund og sættum þeirra

fórðar er sagt í 207. k. (Sturl.^),^ og skal jeg fyrst um sinn

láta ósagt, hvort hann er að nokkru eða engu úr Gizurar sögu.

Sagan um utanferð þeirra fórðar og Gizurar og málaflutn-

ing þeirra fyrir. Hákoni konungi, um komu Vilhjálms kardínála

í Noreg og úrskurð konungs, er hann skipaði í*órð yfir landið

enn setti Gizur eftir í Noregi, öll þessi saga er sögð frá sjón-

armiði pórðar sögu og vafalaust tekin þaðan.* Síðan kemur

Gizurr ekki við söguna, fyr enn hann kemur út aftur sumarið

1252 með þeim mönnum öðrum, er Hákon hafði fengið til að

reka konungserindi hjer á landi, Heinreki biskupi, porgilsi skarða

' SivLvU III, 77.-78. hls. MI, 65.-66, bls.

» Sturl.' III, 80.-81. bls. »11, 68.-69. bls.

^ Sturl.^ III, 90. bls. ^ II, 75. bls.

* SturL' III, 91.-93. bls. MI, 76.-78. bls, (208. og 210. k.).
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og Finnbirni Helgasyni. Frá þeasu er sagt í 218. k. (Sturl^),

enn á undau er stutt saga um veru Gizurar í Noregi þessi ár,

frá því hann fór utan sumarið eftir Haugsneasfund, og er sumt
í henni, sem ekki ber saman við það, sem áður er sagt eftir

Þtírðar sögu í 210. k. Hjer segir, að Gizurr hafi gengið suður

til Róms, þegar pórðr var farinn til íslands, og fengið hjá páfa

lausn allra sinna mála. Enn í 210. k. er sagt, að Gizurr hafi

fengið sýslu norður í J>rándheimi, þegar J>órðr var farinn, enn
^tn suðurferðina er þar ekki getið.^ |>að er önnur missögn, að

í 218. k. er sagt, að Gizurr hafi »jafnan« haft »nökkura sýslu*;

^f konungi, meðan hann var í Noregi, enn í 210. k., að hann
hafi ekki fongið sýsluna, fyr enn J>órðr fór heim. |>essar mis-

sagnir sýna, að hjer er blandað sögum, og að 218. k. hlýtur að

vera úr Gizurar sögu, enn 210, k. úr J>órðar sögu, sem áður var

talið senuilegt af annari ástæðu. Og ef vjer nú lesum 218. k.

afrara eftir útkomu þeirra Gizurar, þá sjest, að frásögnin er

^estöU um Gizur. Fyrst er sagt frá fundinum að Hestaþings-

^amri, þar sem Skagfirðingar gengu á hönd Gizuri, síðan frá

suðurferð hans, og að hann hitti syni sína í Hvinverjadal. »Allir

vóru þeir skörulegir menn at 8éa«. J>á segir frá brúðkaupi þeirra

Gizurar og Gró Álfsdóttur — ^^ok var þat þá samþykki kenni-

^anna«, segir sagan. í>essi hin síðasta athugasemd er alveg

oskiljanleg í Sturl., því að þar er það hvergi sagt í málinu á

^ndan, að þeim Gizuri og Gró hafi verið bannaður samgangur

klerkum. Enn ef þetta er tekið inn í Sturl. úr Gizurar sögu,

þá verður alt auðskilið. f>ar hefur auðvitað verið búið að segja

frá meinbugunum fyr í sögunni, enn safnandi Sturlungu, sem að

f^ös notar Gizurar sögu við og við, hefur ekki tekið þá frásögn

í saín sitt. Vjer vitum annars af öðrum stað, að meinbugir

^óru á ráðahagnum, ef til vill bæði það, að Gizurr hafði tekið

Islenzkir annálar geta um suðurferðina við árið 1247, þar á meðal

konungsannáll, og koma þannig lieim við 218. k. Svo er að sjá

sem Gizurr hafi verið lengi í suöurgöngunni og ekki komið aftur

fyr enn 1249, því að 218. k. segir. að hann hafi verið þrjá vetur

í Noregi eftir það, uns hann fór út sumarið 1252. í 317, k. er

sagt, að Gizur hafi skort vetur á fertugan, er hann gekk suður.

Ætti hann þá að hafa gengið suður 1248. Líklegast er, að hann

hafi farið úr Noregi fyrir jól 1247, enn ekki komið til Rómaborgar
fyr enn 1248. þá kemur alt þetta vel heim.
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vígslu, og frændsemi,^ pessi staður í 218. k. er því mjög sterk

sönnun fyrir því, að safnandi Sturl. hafi hjer farið eftir Gizurar

sögu. Síðast í 218. k. er sagt stuttlega frá því, hvað varð um
hina konungsmennina, sem urðu Gizuri samferða til landsins,

að Heinrekr biskup fór til stóls síns, |>orgils skarði til Borgar-

fjarðar og »sat i StafahoUi um vetrinn«, Finnbjörn til Reykja-

dals, enn Eysteinn hvíti stýrimaður var að Hólum með Heinreki

biskupi um veturinn. Hjer er það rangt, að í>orgils hafi setið

i Stafaholti þennan vetur. Hann var þar að eius gestkomandi,

þegar þeir Sturla, frændi hans, og Hrafn fóru að honum, enn

sat framan af vetri í Reykjaholti, þangað til eftír atförina, þá

fór hann norður og sat hjá Heinreki biskupi fram yfir jólin, enn

síðan fór hann í Skálaholt til Sigvarðs biskups og var þar, það

sem eftir var vetrar, unz hann fór alfarinn að Stað um vorið.

Frá þessu öllu er sagt greinilega í í>orgils sögu, og hlýtur það

að vera áreiðanlegt, því að sú saga er öll eftir sjónarvott. Egg-

ert Brím hefur hjer á þessum stað viljað lesa »Eeykjaholti« fyrir

»Stafaholti", sem hann heldur sje fitvilla.^ Enn að svo sje ekki,

það sjest á því, að í næsta kapítula (219, k. í Sturl.^) er sagt,

að þeir Hrafn og Sturla hafi komið á óvart »í StafahoU tH

porgils<fy sem sýnir, að höfundurinn hefur bugsað sjer, að for-

gils hafi verið þar húsráðandi, og í 220. k. er sagt, að J>orgil3

hafi setið A StafahoUu, eftir að hann kom að norðan frá Hein-

reki biskupi, enn sagan veit ekki um veru hans 1 Skálaholti. A
þessum síðasta stað vill Eggert Brím setja »SkáIahoIti« fyrir

sStafahoItit, enn það er auðsjeð, að höfundur þessarar frásagnar

hefur vilzt af ókunnugleika og haldið, að |>orgiIs hafi átt heÍDfl-

ili í Stafaholti þennan vetur, og hefur hann líklega ályktað þa^

af því, að þeir Sturla fóru þangað aðhonum. Merkilegter, aðþótt

höfundurinn segi svo ókunnuglega frá veru í>orgils i Borgarfiröi og

fyrir sunnarij þá segir hann þó eitt fyllra enn sjálf f>orgil3 saga, uifl

veru hans fyrir norðan, i Shagafirði, oger þó frásögnin í f>orgils sögu

mjög ítarleg. Hann segir, að Arnórr Eireksson, einn af fylgdarmönn-

um porgils, hafi verið með þriðja mann að Víðimýri og tveir að

Stað meö Páli Kolbeinssyni, meðan í>orgils var að Hólum; fr^

þessu segir ekki |>orgils saga. Bæði kunnugleiki og ókunnug-

' Bisk. I, 682.-683. bls. Sbr. Jón þorkelsson: Æfisaga Gizurar 10.

—11. bls.

^ Athuganir við Sturl. Arkiv f. nord. filol. VIII (N. F. IV), 361. bls.
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leiki höfundarins svnir, að hann muui hafa verið Skagfirðingur,

oger líklegt, að frásögnin um þetta sje upphaflega frá Páli Kol-

beinssyni, því að varla gat annar maður enn sá, sem sjálfur átti

hlut að máli, muuað þetta ómerkilega atriði svo glögt. Enn nú
er það víst, að Páll er heimildarmaður að minsta kosti um eitt

atvik í frásögn Gizurar sögu um Flugumýrarbrennu. f>egar búk-

^rinn af ísleifi syni Gizurar og brjóstin af Gró vóru borin út

úr rústunum til Gizurar, er sagt, að Gizurr hafi mælt við Pál:

*Táll frændi', segir hann, 'hér máttu nú sjá ísleif, son minn,
ok Gró konu mína'. Olc þá fann Fáll, at hann leit frá, ok

stökk ór andlitinu sem haglkorn væri«.^ Hjer er það auðsjeð,

að Páll er sögumaðurinn og enginn annar, og af því að böndin

berast að honum einuig á þeim stað, sem hjer er um að ræða
— frásögninni um porgils ~, þá er það Ijóst, að þetta getur

varla verið úr annari sögu enn Gizurar sögu. Til þess liggja

^^nnig fieiri rök. Ur porgils sögu getur það með engu móti

^'erið, bæði vegna missagnanna við hana og af því, að þetta

stendur alt í 122A, er sleppir f>orgils sögu, og mjög er það ólík-

^ögt, að þetta sje úr |>órðar sögu kakala, því að höfundur hennar

hefur verið kunnugur um Vesturland og þekt vel Sturlunga, svo

varla hefur hann getað gert sig sekan í þeirri villu, að segja,

að þorgils enn ekld Ólafr |>órðarson hafi búið í Stafaholti, þegar

^tförin varð. Enn fleiri sögum er hjer ekki til að dreifa, öðr-

enn Gizurar sögu. Líka er efnið í þessum 3 kapítulum,
sem segja, að |>orgiIs hafi átt heima í Stafaholti, mestalt um
^izur, og hef jeg s^^nt það áður, að því er snertir 218. k. Upp-
^afið á 219. k., um útkomu Kolbeins granar og samtök |>órðar-

^anna, gæti að vísu verið úr J>órðar sögu eftir efninu, enn alt

stefnir þó hjer að atförinni að Gizuri, sem sagt er frá í síðari

Wuta kapítulans.2 I 22U. k. er upphafið um porgils, enn alt

^itt um Gizur, um ferð hans norður um veturinn, kaup á Flugu-

og samninga við bændur, um flutning hans norður um

' SturL^ III. 193. bls. ^ IL 168. bls.

' Að þessi kapítuli sje ekki úr þórðar sögu, sjest og á því, að hjer

sagt frá því, að Sturla hafi um þessar muadir búið að Staðar-

hóli, enn Hrafn að Sauðafelli. eins og ekki hefði verið getið um
það áður, enn frá hvorutveggju er áður sagt í þórðar sögu. Um
Sturlu er þetta sagt t. d. Sturl.^ 111, 9. bls. ^ n. 7. bls., enn um
Hrafn Sturl.^ 111. 106. bls. ^II, 81. bls,

22
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vorið, þingreið hans og fund þeirra feðga á Beitivöllum fyrir

þing, frá alþingi og því, að Gizurr rjeð þar öllu. Áður hef jeg

bent á mótsögnina, sem þessi kapítuli er í við f>orgils sögu um
það, að hjer segir, að Olafr pórðarson og Hrafn hafi ekki riðið

til þings fyrir ófriði, og Teitr Einarsson tekið lögsögu að ráði

Gizurar, og að Gizurr hafi látið lýsa Qörráðasökum við sig á

hendur Hrafni og Sturlu á þessu þingi, enn porgils saga segir,

að Óláfr hafi slept lögsögu fyrir vanheilsu sakir og sætt Gizurar

við þá Hrafn og Sturlu hafi gengið saman á þinginu, og hefðu

þeir þá átt að vera á þingi. f>að sera hjer segir í 220. k. er

í fullu samræmi við 252. k., sem beinlínis er áframhald af

220. k.; þar segir, að sættin hafi ekki gengið saman fyr enn um
haustið. Enn nú stendur 252. k. í hinu nánasta sambandi við

frásöguina á eftir um brúðkaupið að Flugumýri og Flugumýrar-

brennu, sem vjer höfum áður sýnt, að er úr Gizurar sögu. Með

öðrum orðum: 218., 219., 220. og 252. k. og frásögnin þar á

eftir um brúðkaupið og brennuna er alt ein samanhangandi frá-

sögn, sem öll hlýtur að vera tekin eftir sömu sögu, enn sú saga

getur ekki verið nein önnur enn Gizurar saga.^

Ef nokkra sönnun þætti þurfa aðra enn þá, sem áður er

fram sett, fyrir því, að Sturla geti ekki verið höfundur Gizurar

sögu, þá þyrfti ekki annað enn vísa til þess, sem sagt er í 218.

—220. k., að |>orgiIs hafi setið á Stafaholti veturinn eftir, að

þeir Gizurr komu út. f>að er óhugsandi, að Sturla hafi ekki

vitað, að Ólafr bróðir hans bjó þar árið, sem hann fór að por-

gilsi í Stafaholt. fetta eitt er næg sönnun fyrir því, að Sturla

hafi hjer hvergi nærri komið.

Svínfellinga saga gerist mestöll á þeim árum, sem Gizurr

var utan, og er hann ekkert við þá sögu riðinn. Síðnr mun-

um vjer tala um innskotsgrein, sem er í þessari sögu, og hvar

hún muni eiga heima.

Vjer höfum þá farið lauslega yfir þá kafla Sturlungu, seni

fara á eftir Haukdælaþættinum og erum komnir aftur að frá-

' Sturl^ III, 118.-121. og 166. bls. MI, 100.—103. bls. Sbr, SturL'

III, 178. bís. 'II, 154. bls. og þar á eftir.
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sögnintii um brúðkaupið á Flugumýri og Flugumýrarbrennu, sem

rannsókn þessi byrjaði á; vjer höfum rakið þá viðburði, sem

Gizurr er við riðinn, og sýnt, að safnandi Sturlungu hefur altaf

haft Gizurar sögu til hliðsjónar og tekið eftir henni sumt, sem
honum þótti hún segja betur eða fyllra enn hinar sögurnar, sem
hann fór eftir. í*essar greinir, sem jeg nú hef bent á, eru eins

og nokkurs kouar brú milli Haukdælaþáttarins og kaflans um
brúðkaupið og brennuna; hún er að vísu víða slitin í sundur og

líkari stiilum, sem lagðar eru yfir iæk, enn samanhangandi brú,

6ön þó eru stiUurnar ekki lengra hver frá annari enn svo, að

stikla má af einni á aðra. Vjer skulum nú stuttlega rifja upp
^fnið 1 hinum helztu af þessum greinum, sem líkur eru til, að
sjeu úr Gizurar sögu.

1. Fæðing Gizurar.

2. Framleiðsla Gizurar og systkina hans fyrir Sigbvat.

3. Lýsing Gizurar, er hann var fuUorðinn.

4. Gizurr tekinn höndum við Apavatn.

5. Örlygsstaðabardagi.

6. Atför Órækju að Gizuri.

7. Brjef Brands til Gizurar fyrir Haugsnessfund.

8. Vera Gizurar í Noregi 1246—1252, suðurferð hans og

útkoma til íslands.

9. Kvonfang Gizurar.

10. Flutningur hans til Skagafjarðar.

11. Sætt við Hrafn og Sturlu.

Það þarf ekki að auka miklu inn í þetta til að fá sam-

^^hangandi sögu af Gizuri alt fram að brúðkaupinu og brenn-
^nui. Flestir hinir merkustu viðburðir í æfi hans eru taldir í

þessum greinum. Það er því ekki framar neitt djúp staðfest á

*^^Wi Haukdælaþáttarins og sögunnar um brúðkaupið og brenn-

heldur sjáum vjer, að alt stendur í nánu sambandi hvað

annað, Haukdælaþátturinn að framan við frásöguina um fæð-
^^gu Gizurar, og sagan um brúðkaupið að aftan við það, sem
^ður er sagt um flutninginn til Skagafjarðar og sætt við Sturlu.

I þættinum um J>drdar sögu mun jeg sýua, að í kaflanum

ssettina við þá Hrafn, brúðkaupið og brennuna eru nokkrar

^íískotsgreinir úr í>órðar sögu. Enn þetta raskar ekki því,

22*
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sem áður er sannað, að allur meginþorri þessa kafla er tekinn

úr Gizurar sögu.

Næst á eftir brennunni er sagt frá ferðum Gizurar norður

eftir brennuna til að leita eftir hefndum, í 260. og 262. k.

(SturL^). — 26L k. er úr f>orgils sögu, eins og Guðbrandur Vig-

fússon hefur sjeð.^ f>etta er beinlinis áframhald af brennusög-

unni og alt með sama blæ og hún. Hvort fyrri hluti 263. k.

— um ránsferð brennumanna og Þorvarðs f>órarinssonar til

Skagafjarðar — er úr Gizurar sögu eða J>órðar sögu, skal jeg

láta ósagt, enn síðari hluti kapítulans — um fund þeirra Hrafns

og Gizurar í Laugardal — er vafalaust úr Gizurar sögu^ því að

þar er vitnað til Gizurar sjálfs sem heimildarmanns.'' 264. k.

er úr porgils sögu.

265.-267. k. (Sturl.^) segir frá sambandi Gizurar og Oddspór-

arinssonar, frá ferð þeirra beggja norður til Skagafjarðar og þaðan

til Eyjafjarðar að brennumönnum, frá málatilbúuaði Gizurar gegn

brennumönnum, frá því, að Oddr settist á Flugumýri og tók við

sveitum Gizurar norðanlands, enn Gizurr sat syðra. pá er langt

skeið um ferð Odds til Grímseyjar og víg Hrana. næst er

sagt frá vesturferð Eyjólfs J^orsteinssonar og eltingaleik Odds við

hann, Merkilegt er, að ekkert er sagt frá Gizuri, meðan Oddr

er í þessum svaðilförum. Enn þetta stendur þó í svo nánu

sambandi við söguna bæði á undan og eftir, að enginn efi getur

á því leikið, að þetta er úr Gizurar sögu. í síðari hluta 267.

k. er sagt frá brúðkaupi þeirra Herdísar Einaradóttur, bróður-

dóttur Gizurar, og |>óris totts, sem stóð í Haukadal á Jóns-

raessu, Gizurar er ekki getið við brúðkaupið^ því að hann mun

hafa verið farinn á þing, enn Oddr kom þar síðari nóttina, seiö

brúðkaupið stóð, og reið þaðan á þing til móts við Gizur. Síðaö

er sagt frá alþingismálum, sekt brennumanna og J>orstein3 *

Hvammi. Vjer sjáum á þessu, hversu þessi frásögn öll er sam-

tvinnuð frásögninni um Gizur, svo að hún hlýtur að vera tekin

úr Gizurar sögu, þó að hún hverfist 1 kringum Odd, enda er

það eðlilegt, ef höfundur Gizurar sögu hefur verið Skagfirðingui'i

sem fleiri líkur benda tiL^

' SturL^ III, 194.—20L bls. » II. 168.—275. bls.

' StnvU líl, 201.-203, bls. MI, 175.— 176. bls.

' SturL^ III, 203.—207. bls. ^H, 176.—180. bls.
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268. — um aðför þeirra Hrafns og Eyjólfs að Gizuri —
virðist að sumu leyti vera úr Þórðar sögu, enn miðkaflinn, um
veru Gizurar í Langaholti, úr Gizurar sögu. 269. k. er úr |>or-

gils sögu.i

270. k. byrjar á því að segja frá utanför Gizurar |>orvalds-

sonar og að þeir Gizurr og Oddr hafl skilið á Eyrura og þá
verið ráðið, að Oddr skyldi vera fyrir öllum sveitum Gizurar,

A þessu byrjar alllangur kafli ura Odd, sem nær eigi að eíns

yfir það, sem eftir er af þessum kapítula, heldur og yfir allan

næsta kapítula (271.), og heldur áfram í frásögniuni þar á eftir,

þó þannig, að inn í hann er aukið útdráttum úr |>orgils sögu

ög, að því er virðist, einnig úr förðar sögu. Merkilegt er, að

þessi kafli um Odd er mjög íjölorður um allar athafnir hans í

Skagafirði, enn segir mjög lítið frá honum, ef hann fer í

aðrar sveitir. Vjer skulum nú líta á þetta betur, í 270. k.

sagt frá því, að Oddr fjekk viðtöku hjá bændum í Skagafirði

öftir orðsendingu Gizurar, frá ráni hans í Hvammi og missætti

hans við Heinrek biskup. í 271. k. segir frá Fagranessför og

frá því, að Heinrekr biskup var handtekinn og laus látinn, og

loks, að Oddr reið suður yfir heiði. Prásögnin um þetta er

^jög ítarleg. Svo eru t. a. m. taldir með nöfnum 19 Fagraness-

öienn og þó ekki allir taldir, því að sagt er, að þeir hafi alls

verið á þriðja tigi. Líklegt er, að tveir af þeim, sem ekki eru

taldir, sjeu þeir Páll Kolbeinsson og Hallr f>orsteinsson úr

Glaumbæ, því að það er sagt síðar í kapítulanum, að þeir hafi

riðið frá búum sínum suður um heiði um sama leyti og Oddr og

^ðrir Fagranessmenn og dvalið á Rangárvöllum um veturinn, og

sjest ekki, að nein önnur ástæða geti verið til þess, að þeir flýja

hjerað, enn sú, að þeir hafi verið með Oddi í Fagranesi. Enn
6f svo er, þá er það undarlegt, að þeir eru ekki taldir með hin-

A þetta munum vjer minnast síðar. Enn annað er merki-

^ögt í þessum upptalningi. pegar komið or að tugaraótum, hleypir

höfuudurinn inn athugasemdinni: »ok eru nú tíu menn«, alveg; eins

gert er í upptalningi brennumanna í kaflanum um Flugumýrar-

*^í'eanu. Sá er að eins munurinn, að í brenQumannatalinu er það
^iönig tekið fram, þegar hálfur tugur er fyltur (*ok eru nú fimtán«,

'ok eru nú hálfr þriði tögr^.^ Slík talningaraðferð virðist vera

' Sturl.i m, 207.-208. bls. Hh 180.-181. bls.

' Sturl.i III, 184. bls. ^ II, 159. bls.
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einkennileg fyrir Gizurar sögu, og er því til mikillar styrkingar,

að frásögnin um Odd sje úr Gizurar sögu eigi síður enn brennu-

sagan. í lok 271. k. er sagt frá því, að Oddr reið austur í

Fjörðu, er hann kom suður, og settist á Valþjdfsstað. Enn frá

veru hans þar er ekki sagt annað enn það, að hann hafi verið

ílöngum fálátr, meðan hann var heimas og að ekki sje »þess

getið, at þeir porvarðr brœðr fyndÍ8k«,^ — 272. k. er blendingur

af porgils sögu og Gizurar sögu, eins og kapítulinn er prent-

aður ofanmáls i Sturl.^ og í eldri útgáfunni. Enn það vili svo

vel til, að hjer höfum vjer 122A til samanburðar, enn það hand-

rit sleppir öllu, sem á heima í Þorgils sögu, og hefur Gizurar

sögu textann ómengaðan, og er hann prentaður neðanmáls í

Sturl.2 við lok kapítulans.^ Ef vjer nú berum þennan texta

saman við sagnablendinginn ofanmáls, þá sjest, að sá, sem hefur

aukið forgils sögu inn í Sturlungu, hefur í þessum kapítula að

mestu farið eftír f>orgils sögu, enn þó hefur hann tekið hið helzta

úr Gizurar sögu inu í málið, og nær sá kafli frá orðunum

»Laugardag í Imbrudögum«, neðst á 185. bls. í nýju útgáfunni,

aftur að »Sturla ok I>orgils riðu bráðliga vestr aptr« á 186. bls.

1 þessum kapítula er sagt frá liðssafnaði þeirra Hrafns og Eyj-

ólfs og í>orgils og ferð þeirra norður til Skagafjarðar, enn það

er einkennilegt, að Gizurar saga segir að eins með almennum

orðum frá liðssafnaðinum og ekkert frá ferð þeirra, fyr enn þeir

koma í Bólstaðarhlíð, enn er aftur á móti mjög nákvæm í því

að tilgreina gistingarstaði höfðingjanna, þegar þeir koma til

Skagafjarðar, enn hins vegar segir |>orgils saga mjög nákvæm-

lega frá liðssafnaðinum og ferðinni norður að Bólstaðarhlíð. petta

er eitt af þvi, sem bendir til, að höfundur Gizurar sögu hafi

verið Skagfirðingur. — 273. k. virðist vera að nokkru leyti

úr J>órðar sögu, enn að nokkru úr Gizurar sögu og er nú ervitt

að greina það í sundur.^ — 274. k. segir frá því, að Oddr fór

af Valþjófsstað, og segir ekki af ferð hans, fyr enn hann kom í

Haukadal til í>órÍ8 totts. Fór Þórir þaðan með honum norðuv

yfir fjöll til Skagafjarðar, og er greinilega sagt frá ferð þeirra

yfir fjöllin, þó ekki greinilegar enn svo, að ætla má, að frjettin

hafi borizt þaniiig með þeim fjelögum til Skagafjarðar. Síðast

' Sturl.^ III, 208.-211. bls. ='11, 181.-183, bls

Sturl.i jjl^ 911.-214. bls. 'MI, 183.—186. bls.

Sturl' III 2U. bls. '^II, 186.— 187. bls.
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í kapítulanum er sagt greinilega frá náttstöðuni þeirra Odda í

Skagafirði, og að Oddr settist í bú Kolfinnu porsteinsdóttur,

systur Eyjölfs, og frá viðtali hans við Ásbjörn Illugason. Allur

6r þessi kapítuli vafalaust úr Gizurar sögu.^ — 275. kapítuli

virðist aftur á móti vera úr J>órðar sögu.^ — 276. k., um bar-

*lagann í Geldingaholti og fall Odds, er að mestu úr Gizurar

sögu, eun þó virðist hjer vera aukið í nokkru úr J>órðar sögu,

sem jeg mun sýua í þættinum um hana. Frásögnin er hjer mjög
itarleg, eins og um aðra þá atburði, sem gerast í Skagafirði.

Sjerstaklega er það athugavert, að það er sagt, at Oddr hafi sent

*^fan á Hafsteinsstaði daginn áður. enn hann fjell, til Jórunnar

Kálfsdóttur og fengið hjá henni »uxa rauðau, fimm vetra gaml-

Jórunn þessi var ekkja Brands Kolbeinssonar, Það er

^'arla líklegt, að nokkur hefði munað að segja frá svo ómerki-

%u atriði eins og þetta er, um uxann og aldur oglitá honum,
^Gma einh'ver nákominn Jóruuni eða Jórunn sjálf. Aður höf-

^tn vjer sjeð, að Páll, mágur Jórunnar, bróðir Brands, kemur
^^am sem heimildarmaður í Gizurar sögu, þar sem sagt er frá

^'ugumýrarbrennu, og á öðrum stað. Hjer berast böndin að

^ágkonu hans og bróðursonum, Kálfi og J>orgeiri, sonum Jór-

^nnar og Brands. petta er því mjög til stuðnings, að þessi frá-

^^gii og annars allur kaflinn um Odd sje úr Gizurar sögu. Hann
ekki heldur efni Gizurar sögu óviðkomandi, því að Oddr var

^kipaður yfir sveitir Gizurar af honum sjálfum, meðan hann væri
* burtu, og var þannig fulltrúi Gizurar.^

Nú kemur næst langur kafli um samband þeirra f>orgils

J^arða og forvarðs pórarinssonar til að hefna Odds á Hrafni og
yjólfi, ferð þeirra norður, liðssafuað í Skagafirði, ferð norður í

yjafjörð og milligöngutilraun Eyjólfs ábóta alt fram að I>verár-

Jardaga, og nær þessi kafli yfir 277.-289. k. í nýju útgáfunni.^

^östalt er þetta tekið úr forgils sögu, eins og Guðbrandur Vigfús-

hefur sjeð,^ enn vel getur veriö, að hjer og þar sjeu teknar
^ uttar greinar eftir Gizurar sögu og pórðarsögu.^ pví miður vantar

Sturl.i m, 214.—215. bls. « IL 187.—188. bls.

Sturl.' m, 215.—217. bls. '''11, 188.-189. hls.

Sturl.i lii^ 217.-221. bls. Ul, 189.-193. bls.

Sturl.i
iii, 222.-246. bls. MI, 193.-215. bls.

S^url.íí II, i93_ JjIs,^ 4, nmgr.
Efnið bondir til, að lítil grein í 279. k. sje úr þórðar sögu (Sturl.^

^ÍI' 223. bls. ^lí, 195. bls.: -Magnús hafði komit til Rauðsgils . . . .



344 DM STURLUNGU

hjer í 122A, sem ekki hefur neitt úr I>orgil3 sögu, svo að það

handrit verður ekki hjer haft til leiðbeiiiingar um, hvað sje tekið

úr sögu |>orgils. Gizurar saga hefur vafalaust sagt frá þessu, enn

miklu styttra enn porgils saga. J>að sem vantar í 122A er ekki

nema tveir dálkar (hálft blað); eyðan byrjar aftarlega í 276. k., og

hefur það, sem eftir er af þeim kapítula, vafalaust staðið í 122A

(um þá sem Ijetust með Oddi í Geldingaholti, um greptrun hans

og konu og börn), og fylt hjer um bil hálfan dálk. Eftir eyðuna

byrjar handritið aftur framarlega í J>verárbardaga, og hefur

þá allur sá kafli, sem hjer er um að ræöa — frá vígi Odds aftur

að pverárbardaga — að eins tekið upp 1^/2 dálk i handritinUj

enn í Sturl.'^ fyllir hann ekki minna enn 22 þjett prentaðar

blaðsíður. Á þessu sjest, hve miklu þetta hefur verið stuttorð-

ara í 122A, enn það hefur verið í Í22B og er í þeim handrit-

um, sem þaðan eru runnin, þeim er auka inn porgils sögu.

Dálkur í 122A rúmast hjer um bil á prentaðri blaðsíðu í Sturl.-,

svo að hlutfallið verður hjer um bil eins og Pk : 22, = 3 :44.

Svo miklu munar það, hve 122A hefur verið fáorðari. Ekki get

jeg í þessum kafla beinlínis bent á neitt, sem mjer þykir líklegt

að sje úr Gizurar sögu.

Eftir þann kafla, sem nú var greindur^ kemur frásögnin um
J>verárfund, sem nær yfir, 290.—292. k. í SturL^ Upphaf

hennar er vafalaust úr f>orgil3 sögu, aftur að orðunum: »f>or-

gils hafði mikit lið haft af Snæfellsnesi vestan með sér, sem fyrr

8egir«. Á þessum orðum byrjar innskotsgrein, sem virðist tekin

úr pórðar sögu. Að þetta sje innskotsgrein, sjest á því, að það

er endurtekning þess, sem áður er sagt um liðsafnað |>orgils og

tekið hefur verið eftir J>orgiIs sögu. Enn að það sje úr f>órðar

sögu enn ekki Gizurar, er líklegt af því, að, þegar fram í sækir

greinina, er sagt frá framgöngu Sturlu fórðarsonar. í þessari

grein byrjar 122A aftur eftir eyðuna og er nú úr þessu hægt að

greina úr það af frásögninni, sem heyrir til porgils sögu. Að

vísu er röndin skorin utan af blaðslifcri því úr 122A, sem frá-

sögnin byrjar á, enn línustúfana má flesta fylla eftir þeim hand-

ritum, sem hafa porgils sögu, því að sá, sem bjó til þann texta

sat þar fyrir frétturm) og sömuleiðis sumt í 287. k. (Sturl.^ IH,

241. bls. MI, 210.—211. bls.) og niðurlag 288. k. (Sturl.^ III, 244.

—245. bls. m, 213.-214. bls. frá oröunum: .En er þeim Hrafni

ok Eyjólfi kom þessi orðsending')-



UM STURLUNGU 345

(122B), hefur skotið þeirri frásögn, sem í 122A stendur, mest-

allri inn í frásögn forgils sögu, enn þó breytt nokkuð röðinni.

Línustúfarnir í 122A eru prentaðir neðanmáls í Öturl.^ á 216.

bls., enn ekki fyltir. Byrja þeir á að segja frá framgöngu þeirra

Eyjólfs og Hrafns, og er fyrst ekki neitt tilsvarandi í textanum

fyrir ofan (til 1, línu í neðanmálsgreininni). pá er sagt frá

Ogmundi prjón Fagranessmauni, sem Hrafn drap, og er tilsvar-

andi kafli í textanum fyrir ofan á 217. bls. í 6. línu og þar á

eftir. f>á er sagt frá því, að þeir porvarðr og Hrafn mættust

og lögðu hvor í munn öðrum. Tilsvarandi kafii er ofanmáls á

bls. 216^^-^^ og er þetta nokkuð fyllra í 122A enn ofanmáls,

því að í 122A er sagt, að 2 tennur hafi gengið úr öðrum þeirra

(líklega {>orvarðij — nafnið er skorið af — , enn ekkert er um
það ofanmáls. f>á er stuttur kafíi, sem ekkert svarar til í text-

anum fyrir ofan og ekki verður fyltur. J>á er það sagt um f>or-

varð. að hart hafi verið við bann að eiga, áður hann fjekk sárið

af Hrafni, enn síðan þóttist sá bezt hafa, er first honum var

hans raótstöðumanna, enn fremur, að lið þeirra Eyjðlfs hafi tekið

að riðlast og Hrafn stokkið úr bardaga og Ásgrímr f>orsteinsson,

með 30 manna. Tilsvarandi kafli er ofanmáls á bls. 217^^-^''. Loks

er lítill kafli um einhvern mann, sem varð sár í orustunni og var

græddur af Ólafi Jónssyni á Möðrufelli, og er ekkert líkt í mál-

inu fyrir ofan. pá er á enda blaðslitrið, og byrjar nýtt blað

heilt í 122A á því að segja frá tiótta Hrafns og er tilsvarandi

grein ofanmáls á bls. 217^^^-^^. pá víkur 122A að endalokum

Eyjólfs, og er það alt sjálfstæð frásögn og ólík textanum fyrir

ofan, og þó að sagt sje frá hinum sömu atburðum, þá er það

gert með ólíkum orðum. Svo er og eigi lítiU atvikamunur og

er það flest merkt með breyttu letri í neðaumálsgreininni í

Sturl.'í í 122A er það sagt, að Kimbi hafi veitt Eyjólfi bana-

öár, enn síðan hafi |>orvarðr lagt í munn honum, enn ofanmáls

er þessu snúið við, þannig að það sár, sem forvarðr særði, hafi

verið fyr, enn hitt, sem Kimbi særði, síðar, og er þetta vafalaust

eftir porgils sögu, enn þó er því hjer viðbætt, að menn greinist

á um, hvor áverkinn varð fyrri. Um andlát Auðunnar Tómás-

sonar er og nokkur atvikamunur og eins ber sögunni ekki saman

um, hvert höfðingjarnir hafi riðið eftir bardagann. 122A segir,

að fíorvarðr hafi riðið á Grund, enn þeir Sturla og J>orgiIs til

Hrafnagils. Enn ofanmáls er sagt, að f>orgiIs hafi fyrst riðið til

Þverár hinnar litlu, þaðan ásamt |>orvarði til Munkaþverár;
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þaðan hafi þeir liðið í J^órunnarey og verið þar um nóttina;

daginn eftir hafi þeir fyrst riðið upp á grundina, þar sem bar-

daginn hafði verið, og síðan báðir saman að Grund. Greinin

um Finnbjörn Helgason, sem stendur í 122A, er tekin upp of'an-

máls í lok 292. k. (Sturl.^ II, bls. 219 neðst). Af öllu þessu

er Ijdst, að hjer er um tvær sjálfstæðar frásagnir að ræða;

önnur (A) er fyllri, og tekin úr porgils sögu, hin (B) er styttri

og stendur í 122A. Alt sem er sameiginlegt fyrir A og B er

tekið úr B inn í A. Hitt er aftur ekki víst, nema B kunni að

vera blendingur úr 2 sögum, Gizurar sögu og |>órðar sögu. Lík-

legast þykir mjer, að frásognin um Ögmund prjón, Fagraness-

manninn, sje úr Gízurar sögu, enn hitt alt, sem stendur í 122A

úr pórðar sögu.^

Nú kemur næst í 122A frásögnin um drauma Jóreiðar í Miðj-

um dal (o: Miðdal í Grímsnesshrepp). Draumar þessir eru ekki

í 122B eða þeim handritum, sem þaðan eru runnin, og geta því

ekki heyrt til í>orgils sögu. J>eir eru mjög merkilegir, af því

að hjer kemur það einna Ijósast fram, hvernig alþýða dæmdi

um höfðingjana og deilur þeirra og um breytingu þá á stjóruar-

skipun landsins, sem allir hlutu að finna, að var í vændum, að

landið mundi komast undir yfirráð Noregskonunga. Sjerstaklega

eru draumarnir þó vottur um, hvernig menn litu á þetta þar

syðra í kringum Miðdal, í sveit Gizurar. Draumarnir lýsa heitri

þrá eftir hinni gömlu og góðu tíð þjóðveldisins íslenzka og

óánægju yfir hinu útlenda einveldi, sem er að ryðja sjer til rúms:

»J>á var betra,

er fyriv baugum réð

Brandr inn örvi

ok burr Skata.

Enn nú er fyrir löndum

ok lengi man
Hákon konungr

ok hans synir«.

f>að er auðsjeð, hverju megin draumkonan stendur að málum.

Hún hatar brennumenn, einkum Eyjólf, kallar þá »mannhunda«

og vísar þeim m helju heim«, bindur Eyjólf í tagl hesti sínum

Sturl.^ III, 246,—251. bls. MI, 21Ö.-219. bls.
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og vill þannig »launa hónum, er liann dró Hall Gizurarson um
klakann á Flugumýri«. Henni er illa við Hrafn fyrir bandalag

hans við brennumenn: »Leiðir eru mér allir svartir fuglar*.

A-ftur á móti er henni vel til allra andstæðinga breunumanua,

nema f>orgils skarða. Um |>orvarð segir hún: »Al]ir þikki mér
þeir góðir fuglar, er hátt fljúga«. Enn einkum elskar þó draum-

konan Gizur.

»Vilda ek at óskum

öðlings syni

öll æfi sín

eptir gengi«

segir hún um hann. »'Hver3u er þá', segir mærin, 'ef svá ferr'.

*í>á ræðr hann íslandi til aldrslita'. segir draumkonan. 'Er þjer

vel til hans?' segir mærin. 'Harðla vel'. sagði hon«.^ Aftur á

naóti segir hún um |>orgils: ^lllir þikki rnér allir þeir fuglar,

er í sítt hreiðr skíta*. Hvers vegna er henni svo ilía við f>or-

gils, þar sem hann þó fylgdi f>orvarði að málum á móti brennu-

mönnura? f>að er auðskilið. Bæði hafði þorgils með mestri

einlægni og hreinskilni komið fram sem konungsmaður og reynt

að koma landinu undir konung, enn það er draumkonunni ekki

um. Og.í annan stað haföi hann fyrst verið bandamaður Giz-

urar. enn síðan höfðu þeir orðið saupsáttir, þegar Gizurr, lagði

undir sig Skagafjörð, því aö forgils hafði hug á því hjeraði, og

fiú var þorgils að reyna að ná því undir sig frá Gizuri, í fjar-

veru hans eftir víg Odds. Hvorttveggja þetta, aö porglls reynir

að koma ættjörð sinni undir konung, og að hann snýst á móti

sínum eigin fiokksmanni, gat frá sjónarmiði draumkonunnar

heitið að ^skíta í sitt hreiðr«. A því, sem nú hefur verið sagt,

sjest, að draumar þessir eru trúr spegill þess, sem bjó í brjóst-

um manna í sveit Gizurar um þetta leyti. Enn af því leiðir

aftur, að þetta hlýtur að vera tekið úr Gizurar sögu, enn ekki

úr pórðar sögu, sem er hin eina saga auk Gizurar sögu, er hjer

getur komið til greina. Eitt er það, sem bendir til, að þessir

draumar sjeu ekki færðir í letur sunnanlands. í upphafi þeirra

stendur: *Sá maðr bjó stiðr í Miðjum dal skamt frá Laugar-

vatni«. Svo hefði enginn Sunnlendingur að orði komizt. petta ereitt

' Textinn er bjer úr lagi færður í eldri útgáfunni.
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af mörgu, sGm beiidir til, að Gizurar saga muni ekki vera skrá-

sett í átthögum Gizurar, heldur norðanlands, í Skagafirði.^

Nú kemur í útgáfunum langur kafli úr |>orgils sögu, sem

nær yfir 293.—315. k. í síðari útgáfunni.^ Segir hjer frá æfi

E>orgils eftir f>verárfund, dauða hans og grefferun. í 122 A er

alt þetta hnept saman í fáeinar línur, sem segja að eins frá vígi

|>orgiIs og missætti þeirra porvarðs.

J>á er sagt frá vígi Teits Einarssonar lögsögumanns og af-

drifum Hóimdælunnar og Gróbúzunnar, sem týndust sumarið

eftir, að J>orgils var drepinn (316. k. í SturL^). Meö þessum

skipum er sagt, að margir brennumenn og Fagranessmenu hafi

ráðið sjer far. Er því líklegt, að þetta sje úr Gizurar sögu.

J>að sjest og á því, hversu kunnugur höfundurinn er skipagöng-

um fyrir uorðan. Auk þeirra tveggja skipa, sem nú vöru nefnd,

getur hann eiunig um þriðja skipið, sem var í Kolbeinsárósi í

Skagafirði, og uefnir stýrimanninn, og segir, að Jörundr prestr,

er siðar varð biskup, hafi ætlað utan með Gróbúzunni, enn

hestur hans hafi fótbrotnað í Mælifellsdal á leiðinni norður, og

hafi hann því farið utan með skipinu í Kolbeinsárósi. Alt er

þetta vottur um kunnugleika höfundarins í Skagafirði.^

í 817. k. segir fyrst frá utanför Gizurar árið 1254, hvar

hann hitti Hákon konung og hverjar viðtökur hann fjekk. |>etta

virðist vera úr Gizurar sögu. |>á kemur kafli um pórð kakala, sem

auðsjáanlega er endirinn á J>órðar sögu og endar á orðunum:

»Er frá hónum mikil saga«. Síðan er aftur sagt frá Gizuri, að

Hákon gaf honum jarlsnafn og veitti honum aðrar sæmdir og skip-

aði honum Norðlendingafjórðung og SunnlendingaQórðung og Borg-

arfjörð. Síðast i kapítulanum er sagt frá þvi, hvað Gizurr var

gamall, a) þegar hann varð jarl, b) þegar hann gekk suður, c)

þegar Orlygsstaðafundur varð, d) þegar hann varð skutilsveinn,

að hann skorti vetur á tug, þegar alt þetta varð. Líkt áratal

er áður í 126. k. (Sturl.^), því að þar er einmitt tekið fram

þetta sama, hvað Gizurr var gamall, þegar haun geröist skutil-

sveinn, og að hann hafði átta um tvítugt, þegar Magnús biskup,

föðurbróðir hans, og Guðmundr biskup dóu. Vjer höfum áður

sjeð, að 126. k. hlýtur að vera lír Gizurar sögu, og hlýtur þá

1 Sturl.^ in, 251.-254. bls. MI, 219.—221. bls.

' SimV III. 2ö4.—284. bls. MI, 222.-248. bls.

3 Sturl.^ ÍII, 284.-- 285. bls. -II, 248.-249. bls.



UM STURLUNGU. 349

sama að ganga yfir það, sem hjer er sagt af Gizuri í 317. k.,

þegar kaflinn, sem tekinn er úr fórðar sögu, gengur frá. Efnið

sýnir það líka Ijóslega, að þetta er úr Gizurar sögu.^

318. k. stendur ekki í 122A og er úr forgils sögu.^

319. k. segir frá útkomu Gizurar haustið 1258, og að hann

settist í Kallaðarnes og var þar um veturinn, enn fór ekki

norður í Skagafjörð, og að Ingibjörg, frilla jarls, og tveir aðrir

nafngreindir menn fóru til hans að norðan. í>essi hin síðasta

athugasemd sýnir kunnugleika höfundarins í Skagafirði. Síðast

í kapítulanum er sagt frá því, að 30 manna hafi gerzt jarli

handgengnir um veturinn á Allraheilagramessu. Allur þessi kapí-

tuli er vafalaust úr Gizurar sögu.^ I þessum kapitula miðjum

hættir 122A, og er upp frá þessu miklu erviðara að greina

sundur sögurnar.

1 320. k. er fyrsta greinin (um Vigfús Gunnsteinsson) og

síðasta greinin (um þingreið þeirra Sturlu og Sighvats og

sektardóra f>orvarðs og Hrafnagilsmanna) án efa úr porgils

sögu. Enn allur miðkaflinn er úr Gizurar sögu. Hann segir

frá því, að jarl fór norður til Skagafjarðar og settist á Stað, er

hann keypti af Páli Kolbeinssyni, »en Páll keypti þá Úlfsstaði

ok fór þangat bygðum«. Sagt er og, að Einarr prestur Illugason,

sem áður bjó á hálfum staðnum, hafi gefið upp staðinn við

Gizur á vorþingi. fá er sagt frá vorþiugi og tillögum bænda

við Gizur, frá þingreið jarls og fæð við |>órð Audrésson. Efnið

er næg sönnun fyrir því, að þetta sje úr sögu Gizurar jarls. Frá-

sögnin um jarðakaupin af Páli og flutning hans að Ulfsstöðum,

lýsir miklum kunnugleika í Skagafirði, og berast hjer enn böndin

íið Páli, að hann muni hafa verið heimildarmaður. Merkilegt er,

að sum handrit, sem virðast vera runnin frá 122A, sleppa grein-

inni um þingreið þeirra Sturlu og Sighvats síðast í kapítulanum,

enn hafa í síaðinn aðra grein alt öðruvísi, sem ekki ber saman

við hina að því leyti, að þessi segir, að Sturla hafi ekhi riðiö

til þings. Líklega er þessi grein hinn upphaflegi texti Gizurar

sögu.^

321.—323. k. eru úr |>orgiIs sögu, eins og efnið svnir. peir

' Stuil' m, 285.-287. bls, -II, 249.-250. bls.

^ Sturl.^ III, 287.-288. bls. ' II. 250.-251. bls.

' Sturl.' III, 289. bls. ^ II, 252. bls.

' Sturl.^ III, 289.-290. bls. MI, 252.-253. bls.
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segja frá Sighvati bröður í>orgi]s, sætt hans við f>orvarð f>örar-

insson og utanför, veru hans í Noregi og andláti hans og Guð-

mundar bróður hans.^

Eftir þetta kemiir hin mikla benda í Sturlunguhandritunum,

sem jeg mun reyna að greiða nokkuð úr í þættinum um porgils

sögu. Hjer fara tvær sögur saman, Gizurar saga og saga Sturlu

J>órðarsouar hins yngra, sem virðist vera áframhald af forgils

sögu. A þessum stað mun jeg að eins taka fram það, sem

snertir Gizurar sögu.

324.—327. k. er úr Gizurar sögu, að undanteknum 2 grein-

um, og er hin fyrri um þá Sturlu f>órðarson og Sighvat Böðvars-

son í 324. k., enn hin síðari um Sturlu einu í 326. k. í 324.

k. er sagt frá tilraun f>órðar Andréssonar að fá Kálfssonu,

Brand og í>orgeir, í lið með sjer gegn Gizuri jarli. J>órðr var

af hinni göfgu ætt Oddaverja, sonarsonur Sæmundar Jönssonar,

Föðurbræður hans, Haraldr og Filippus, höfðu í utanferð sinni

(1249—1251) gefið upp goðorð sín í vald Hákonar konungs,^ og

þóttist Hákon síðan eiga alt mannaforráð Oddaverja, og hafði

skipað Gizuri það ásamt öðrura hjeröðum í SunnlendingaQórðungi,

þegar hann sendi hann út hingað sem jarl sinn. fetta virðist

|>órði hafa sviðið. Andrés faðir hans virðist aldrei hafa látið af

hendi sinn hluta mannaforráðs við konung, enda kemur hann

fram sem sjálfstæður höfðingi ásamt þórði, syni sínum, á al-

þingi 1253.^ |>að hefur og vafalaust verið um samið miUi þeirra

Sæmundarsona og Hákonar, er þeir Ijetu af hendi goðorðin, að

konungur skyldi lofa þeira að fara með þau í hans nafni, enda

er það beinlínis sagt í Sturl., að Hákon hafi fengið þeim aftur

ríki sitt.^ Enn þeir drukknuðu á leiðinni út hingað. Hafa þá

þeir Oddaverjar, sem eftir lifðu, sjálfsagt talið þann hlut manna-

forráðs, er þeir Haraldr og Filippus höfðu afsalað, fallinn aftur

í garð Oddaverja, eða þó að minsta kosti þótzt hafa rjett til

að fara með goðorðin í nafni konungs, eins og um var samið.

Enn Hákon hafði eigi hirt um það, heldur fengið Gizuri goð-

orðin til forráða. f>etta hafa |>órði og öðrum Oddaverjum þótt

harðir kostir, og einkum mun þeim hafa sviðið, að maður af

1 Sturl.' III; 290.—294. bls.

^ Slurl.^ III, 106. hls. ' II, 82. bls.

* Sturl.i III, 166. bls, =11, 103. bls.

* Sturl.i Ilí. 106, bls. ^ II, 82. bls.



Haukdæla ætt skyldi nú sitja yfir sæmdum Oddaverja. Mdtþrói

Oddaverja gegu konungsvaldinu lýsir sjer og Ijóslega í því, að

þeir einir skárust úr leik á alþingi 1262, þegar Hákoni var svar-

inn skattur úr ölluni hjeröðum Sunnlendingafjórðungs fyrir vestan

|>jórsá, og játuðu ekki skattinum fyr enn ári síðar enn aðrir

iáunnlendingar (ísL Ann. við 1262 og 1263. Sturl.^ IH, 298. bls.

^ n, 260. bls.). pórðr var náskyldur þeim sonum Brands Kol-

beinssonar, því að Margrét, amma þeirra, móðir Brands, var

föðursystir pórðar, dóttir Sæœundar í Odda. í>eir Brandssynir

vóru næst komnir til ríkis í Skagaíirði eftir Brand, föður sinn,

enn nú hafði Gizurr lagt hjeraðið undir sig eftir boði konungs.

Gizurr var að vísu skyldur þeim, enn þó munu þeir ekki með
glöðu geði hafa unnað honum að fara með mannaforráð Ásbirn-

inga, enda segir Sturlunga, að ekki hafi verið mart með þeim

frændum. |>etta hefur pórbv vitað, og því vildi hann nú fá þá

í lið með sjer á móti Gizuri jarli, og sendi mann með brjef

norður til þeirra, Sá kapítuli, sem hjer ræðir um (32-JL. k.), segir

frá aðalefni brjefsins. Vildi J>órðr, að þeir væru i ráðum með
sjer, að ráða afGizur jarl, eða ríða á móti sjer upp í Mælifells-

dal, »ok sitja eigi skammir Gizuri jarli, er hann sat á föðurleifð

þeirra, en unni þeim eingis góðs fyrir«. J>eir bræður vildu eigi

sinna þessu, enda latti móðir þeirra þá. Var það ráð þeirra, að

þeir gerðu sjer erindi að Stað til jarls, enn báðu sendimann fara

fyrst suður aftur og koma ekki að Stað. Sagan segir nákvæm-
lega frá viðtah þeirra bræðra við Gizur. Báðu þeir hann vera

varan um sig. Enn sendiraaðurinn dvaldi á Hafsteinsstöðum,

beimili þeirra bræðra, og var tekinn og færður jarli, og Ijet hann

pína hann til sagna og tók af honum brjef, sem vafalaust hefur

verið svar þeirra bræðra til pórðar.^ Kendi jarl þeim fjörráð,

enn það samdist þó með þeim. J>annig segir 324. k. frá þessari

viðureign þeirra bræðra við Gizur,^ og bef jeg sagt svo nákvæm-

^ Sagan segir, að það haíi verið brjef þórðar til bræöranna, enn.það

getur ekki verið rjett, því að engin ástæða var til að færa þórði

brjef hans aftur.

' Handritunum ber hjer ekki saman um röð viðburðanna. Sum
"handrit segja, að sendimaðurinn haíl verið tekinn, áður enn þeir

bræður töluðu við Gizur. og þeim fylgir Guðbr. Vigfússon í útg.

sinni, enn prentar texta hinna handritanna neðanmáls. Jeg hef

fylgt textanum neðann)áls, því að viðtal þeirra bræðra við Gizur
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lega frá þessu, af því að mjer er grunur á, að einhver uiaður,

nákominn þeim bræðrum, sje höfundur þessarar sögu. Ura efniö

í brjefi fórðar gat varla neinum öðrum verið fullkunnugt enn

þeim Brandssonum sjálfum og þeirra nánustu vinum eða ætt-

ingjum, og eins er hjer mjög kunnuglega sagt frá viðtalinu við

Gizur. Jeg sje því ekki betur, enn að líkur sjeu til, að sögnin

um þetta eigi upphaflega kyn sitt að rekja til Brandssona. Síðan

segir frá því, að Gizurr jarl fór að fórði Andréssyni, og frá sætt

þeirra. í þessari grein virðist sumt vera tekið úr Sturlu sögu.

í 325. k. er enn sagt frá viðureign Gizurar við Oddaverja, er

þeir sdru konungi og jarli trúnaðareiða, þá frá. árferð og heiti

því, er Gizurr stofnaði, og er þetta alt bersýnilega úr jarlssög-

unni. Upphafið á 326. k., um útkomu Hallvarðs og að Hrafni

var skipaður Borgarfjörður, enn tekinn af Gizuri, virðist vera úr

Gizurar sögu, enn það sem þá segir um óánægju Sturlu, er úr

Sturlu sögu aftur fyrir vísuna; síðari hlutinn, um sætt jarls við

Asgrím porsteinsson, virðist aftur vera úr Gizurar sögu. 827. k.

segir frá alþingi 1262, þegar þeir Gizurr, Hallvarðr Gullskór og

Hrafn Ijetu bændur úr þrem fjórðungum sverja Hákoni skatt.

f>ar er og sagt frá sætt þeirra Gizurar og Hrafns. Aliur þessi

kapítuli er vafalaust úr Gizurar sögu. Merkilegt er, að höf.

telur að eins þá upp með nafni, sem sóru úr Norðlendingafjórð-

ungi, og bendir það til, að sagan sje sarain fyrir norðan.^

328. og 329. k. er um viðureign jarls við Andréssonu, fyrri

kapítulinn um atreið þeirra bræðra og Sæmundar Haraldssonar

að jarli, enn síðari kapítulinn um handtöku þeirra og dráp

fórðar. I fyrri kapítulanum lýsir sjer snarræði Gizurar í mann-

raunum og kænska, enn í síðari kapítulanum segir höfundurinn

blátt áfram frá griðarofum hans við Andréssonu og ósáttgirni

við J>órð, eun leggur ekki beinlínis neinn dóm á það sjálfur.^

Auðsjeð er þó, að honum er hl^^ega til Andréssona, einkum

|>órðar, og er þaö auðskilið, ef synir Brands Kolbeinssonar eða

verður óskiljanlegt, ef hann er þá búinn að fá í hendnr svar þeirra

bvæðra til þórðar.

» Sturl.i III, 294.-299. bls. MI, 256.-260. bls.

' Skoöun höfundarius sjest þó Ijóslega, t. d. á þvi, að þegar hann

liefur sagt frá, að vopn vóru tekin af Andréssonum, þá bætir hann

við á eftir: >þá brá þegar niörgum inum betrum mönnum í brún,

ok þótti þá þegar eigi efnt þat er mælt hafði verit*.
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Páll föðurbróðir þeirra eru eitthvað riðnir við samning sögunnar,

sem líkur eru til, því að þeir vóru náskyldir Andréssonum, Á
frásögninni um atreiðina að jarJi er það auðsjeð, að söguritar-

inn befur haft sögur af einhverjum af þeim, sem 'með Gizuri

vóru, því að frásögnin er mjög greinileg, svo að hún hlýtur að

vera eftir sjónarvott, og fylgir jarli, enn segir ekki frá ferðum

þeirra bræðra, fyr enn þeir Gizurr sjá til þeirra. Af fylgdar-

mönnum jarls er nafni hans, Gizurr glaði, einna líklegastur til

að hafa sagt höfundiuum frá þessum atburði, því að hann kemur
einnig fram á öðrum stað sem sögumaður, í frásögninni um
Flugumýrarbrennu.^ í sögunni um svik jarls við Andréssonu er

það og Ijóst, að höfundurinn hefur haft sögur af fylgdarmönn-

um jarls, af Árna Bjarnasyni á Auðkúlustöðum í Húnavatns-

þingi um viðtal þeirra pórðar og Árna, og af Hjálmi |>orbjarn-

arsyni um viðtal Hjálms við Gizur. Báðir þessir menn eru

Norðlendingar, og Hjálmr vafalaust Skagfirðingur, sami maður-
inn og annars er kallaður Hjáhur af Víðivöllum (í Akrahreppi í

Skagafirði).^ Einnig á þessuni stað liggja því þræðir sögunnar

norður yfir heiðar, í Skagafjörð. Síðast í kapítulanum er sagt

frá því, að Gizurr reið norður aftur eftir dráp pórðar og að

tíðindalaust hafi verið veturinn eftir. » Sat Gizurr heima á

Staðx. A þessum orðum endar sagan í miðju kafi, J>að sem
eftir er, er um Sturlu |>órðarson.^

Ef vjer nú lítum aftur á við til frásagnarinnar um Elugu-

mýrarbrennu og rennum huganum yfir þá kafla Sturlungu eftir

brennuna, sem vjer höfum eignað Gizurar sögu, þá sjáum vjer,

að 2 ára eyða er í söguua eftir alþingi 1262 (327, k.), þangað

' Sturl.' IIL 186. hls. MI, 161. bls.: ^Gizurr (o: glaöi) heyröi, er

Sámr mælti þetta«.

^ Hjálmr er tahnn meðal fylgdarmanna Gizurar í hefniferð hans á hend-

ur brennumönnnum eftir brennuna (Sturl.^ III, 197. bls. ^ II. 171. bls.),

og í sveit Odds þórarinssonar, þegar hann var veginn i Geldinga-

holti (Sturl.^ III, 218. Mí, 190. bls.). Hann er og i Örlygsstaðabar-

daga, liklega í Hði Kolbeins (Sturl.^ II, 222. bls. 377. bls.). Á
ölluni þessum stöðum er hann nefndur Hjálmr á ViðivöIIam, enn

á þeim eina stað, sem lijer er um aö ræða, þorbjarnarson.

' Sturl.' III, 318. bls. ^ II. 265. bls.
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til frásögnin byrjar aftur árið 1264, í miðju kaíi, áþví, að pórðr

Andrésson hafi riðið heim af þingi (o: 1264) og að þeir Gizurr

jarl hafi skilið skipulega í það sinn (328. k.), og síðan kemur

sagan um fjörrað Andréssona við jarl og víg |>órðar. í>essieyða

getur ekki verið sprottin af öðru enn því, að hjer hefur verið

eyða í skinnhandritunum af Sturl. (122A og Í22B), þegar pappírs-

handrit þau vóru rituð, sem hafa geymt þennau kafla Sturluugu.

Hjer er því auðvitað eyða i Gizurar sögu, af því að eyða er i Sturl-

ungu. Enn annars slitnar þráður sögunnar í rauninni aldrei frá

Flugumýrarbrennu til enda, heldur er alt ein samauhangandi frá-

sögn, þó þannig, að sagan virðist hafa farið mjög fljótt yfir viðburð-

ina frá vígi Odds pórarinssonar, þangað til Gizurr kom út eftir

víg 5*orgils skarða, enda koma þeir viðburöir lítið við Gizurar

sögu, því að Gizurr var utan alla þá hríð og ríki porgils í Skaga-

firði og líf hans var á enda, áður Gizurr kom út.

Enu hver er höfundur Gizurar sögu? Vjer höfum hjer að

framan bent á ýmislegt, sem sýnir, að hann hefur verið Skag-

firðingur. Haun er ókunnugur viðburðum 1 Borgarfirði/ enn

nákunnugur öUu því, sem fram fer i Skagafirði, og segir mjög

nákvœmlega frá því, t. d. Flugumýrarbrennu, sögu Odds, norður-

ferð þeirra Hrafns, Eyjólfs og porgils, þegar þeir eru komnir í

grend við Skagafjörð, o. s. frv. 1 fyrirburðuuum, sem hann hefur

á undan Örlygsstaðabardaga, kemur fyrir: ^vestr í Svartárdal<s

og í draumum Jóreiðar: ^suðr í miðjum dal«. Og vjer höfum

sjeð, að jafnvel í þeim köflum, sem segja frá viðburðum sunu-

anlands, muni höf. hafa farið eftir sögn manna, sem bjuggu í

Skagafirði eða þar í grend. Að þessu má leiða enn fleiri rök, enn

gert er hjer að framan. A undan Flugumýrarbrenuu er sagt

frá einum fyrirburði, sem sagan segir að orðið haö »í<íí í Fljót-

um«; þetta bendir helzt til hinna innri hjeraða Skagafjarðar;

Húnvetniugar og menn úr öðrum laudsfjörðungum mundu hafa

sagt >>norðr í Fljótum«, enn Eyfiröingar og menn lengra að

norðan til fjóröungamóts ^vestr í Fljótum*. Hjer á þessum

sama stað er og getið þess mauns, sem þetta bar fyrir, »Vig'

' Sbr. þaÖ sem áður er sagt um frásögu hans frá þorgilsi skaröa

veíurinn eítir. að þeir þorgils og Gizurr komu út.



fúsar bönda Illugasonar«, og má telja víst, að hann hafi búið

í Fljótum og verið söguniaður höfundarins.^ Um kunnugleika

höfundarins í Skagafirði er það og Ijös vottur, sem hann segir,

að brennumenn hafi stigið af baki »við rétt þá, er var fyrir

sunnan húsin-j: á Flugumýri, áður þeir gengu heim að húsum.^

I frásögninni um víg Odds í>órarinssonar er eins manns getið

sem heimildarmanns, og er hann Skagfirðingur, J>orbjörn Snorra-

son Sælendingur (o: frá Sævarlandi í Skefilsstaðahreppi).^ Um
frillu (og bústýru) Gizurar jarls, Ingibjörgu Gunnarsdóttur, er

það sagt, að hún hafi verið ^rösklig kona ok göð viðfangs fyrir

margra hluta sakir«.* fetta virðist helzt benda til, að höfund-

urinn eða heimildarmaður hans hafi verið annaðhvort tíður gestur

eða heimamaður hjá Gizuri og Ingibjörgu. Höfundurinn virðist

hafa verið guðhræddur maður. Að minsta kosti biður hann guð

að fyrirgefa brennumönnum glæp sinn með mjög prestlegum orð-

um.^ |>ó verður ekki af þessu ráðið með neinni vissu, að hann

hafi verið prestur. Hann hefur annaðhvort verið samtíða Flugu-

mýrarbrennu og þeim viðburðum, sem sagan segir frá eftir hana,

eða þó að minsta kosti haft sjálfur sögur af þeim mönnum, sem
vóru við þessi tíðindi, enn ekki hefur hann sjálfur verið við

Flugumýrarbrennu.^ Alt það, sem nú er talið, kemur vel heim
við það, að Páll Kolbeinsson hafi sagt fyrir um samning sög-

^nnar, og enginu maður er líklegri til þess fyrir margra hluta

' Sturl.^ III, 178. bls. MI, 154. hls.

' Sturl.^ III, 185. bls. ^ 160. bls.

' Sturl.i III, 220. bls. ^ II, 191. bls.: .En þorbjörn vissi görla hverr

á hónum vann; sagði hann svá ok síðanj at« o, s. frv.

* Sturl.^ III, 201. bls. 175. bls.

* Sturl.^ III, 193. bls. MI, 168. bls.

* Hvorttvegja þetta sjest á orðunum: >at því er þeir hafa sagt, er

þar váru* Sturl.i III, 187. bls. ^ II, 163. bls. Af þeim monnum,
sem höfundurinn ber fyrir sem heimildarmenn, hef jeg nefní

nokkra áður t. d. Gizur sjálfan, Gizur glaða, Vigfús Illugason,

þorbjörn Sælending. Hjer við má enn bæta tveimur: þorvarði

þórarinssyni um vígíimi Odds, bróður þorvarðs {Sturl.^ ÍII, 221.

bls. ^ II, 193. bls.), og þorsteini(?) Guðmundarsyni um vörn á

Flugum>'ri (Siurl.i IH, 187. bls. II, 163. bls.). Eggert Brím held-

ur, að á hinum síðar nefnda stað eigi að lesa »þorleifr* f. >þor-

steinn*, og að það sje þorleifr Fagrdæll, sem höfundurinn á við,

og er það líklegt (Arkiv för nord. filol. VHI (N. F. IV), 364.

hls.).
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sakir. Jeg hef áður bent á, að böndin berast á ýmsum stöðum

helzt að honum eða bróðursonum hans, Kálfi og J>orgeiri, og

fleira má til færa. fegar Flugumýrarbrenna varð, bjd Páll á

Stað, í brúðkaupið á undan brennunni var honum boðið, segir

sagan, enn hann fór ekki/ hvernig sem nú á því stóð. Hann

var ekki á Fluguraýri í brennunni, enn þess er getið, þegar

brennumenn komu, að annar af þeim mönnum, sem vörð hjelt

á bænum, hafi hlaupið að í>verá, og þaðan hafi maður hlaupið

ofan í Hegranes og ^annarr yfir til Staöar.<^^ »Sá menn þá

eldinn þaðan ok víða ura héraðit.« Hvers vegna er það sjer-

staklega tekið fram, að eldurinn hafi sjezt frá Stað, nema af

því, að þar bjó annaðhvort höfundur sögunnar eða sögumaður

hans? Áður hef jeg minzt á það, að Páll muui hafa verið í

Fagranesi með Oddi, er hann lagði hendur á Heinrek biskup, og

iið hann þó er ekki nefndur, þar sem Fagranessmenn eru taldir.

Mvernig stendur á þessu? Líklegast þykir, að höf. hafi ekki nefnt

hann, af því að honum hafi þótt það óvirðing fyrir Pál að fylla

tiokk þeirra manna, sem sýndu mótþróa og ofríki heilagri

kirkju og hennar æðsta fulltrúa hjer á landi, og rötuðu i bann

fyrir. Páll var og í ferð með Gizuri norður til Eyjafjarðar að

brennumönnum eftir brennuna, og er það tekið fram á þeim stað,

að Páll og þeir, sem með honum vóru, hafi eigi haft neitt ráns-

fje eins og hinir, enn verið á sínum kosti, og því hafi Eyjólfr

J>orsteinsson enga sök gefið þeim á ferðinni. fessi frásögn getur

varla verið frá neinum öðrum enn Páli sjálfum. Eitt er það þó

á þessum stað, sem bendir til þess, að Páll muni ekki vera höf-

undur sögunnar, heldur að eins einhver hinn helzti heimildar-

maður og frumkvöðull þess, að hún var rituð. Hann er talinn

einn meðai »hinna beztu manna úr hjeraðinu« (o: Skagafirði)

— svo hefði Páll varla að orði komizt ura sjálfan sig.^ TJni

íirandssonu skal jeg bæta því við það, sera áður er tekið fram,

að í frásögninni ura brúðkaupið á Flugumýri er það tiltekið ná-

kvæmlega, hvar þeir sátu, og að þeir horfðu að þeim bekk, er

Gizurr sat á.^ Ekki virðast þó vera líkur til, að þeir sjeu höfundar

sögunnar heldur enn Páll, því að sagan segir, að ekki hafi verið

> SturL^ III, 181. bls. II 157. bls.

=• Sturl.i m, 185. bls. 161. bls. Texlimi er hjer ofurlítið aflag-

aður í Sturl.^

3 Sturl.i III, 195. bls. UL 169.—170. bls.

* Sturl.i III, 182. bls. ^II, 157. bls.
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mart með þeim bræðrura og Gizuri, að minsta kosti um það

leyti, sem Gizurr átti í höggi við Andréssonu. Enn allar líkur

benda til, að einhver maður náskyldur þeim og Páli sje höfund-

^uinn, og hafi einkum haft sagnir af þeim frændura, er hann
samdi söguna. í>eir menn, sem síðari hluti sögunnar einkum
segir frá, eru auk Gizurar Oddr fdrarinsson og Andréssynir.

Vjer höfum áður tekið fram, að þeir Páll og Brandssynir vóru

náfrændur Andréssona, og að höfundi Gizurar sögu liggja hl^Uega

- orð til þeirra, og bent á, að þetta komi vel heim við þá skoðun.

að þeir frændur eigi einhvern þátt í samningi Gizurar sögu.

Að vinátta hafi verið með Brandssonum og |>órði, sjest á frá-

sögninni um brjef fdrðar til þeirra og viðtali þeírra við jarl út

af því, sem áður er um getið.^ Enn að gott hafi verið í frænd-

semi þeirra Páls og Oddaverja sjest á því, að Páll leitaði hælis

hjá Bjarna Sæmundarsyni móðurbróður sínum á VelJi, þegar hann

varð að flýja hjerað eftir Fagranessför.^ Til Odds fórarinssonar

liggja höfundinum einnig mjög hlýlega orð, enda var Oddr ná-

raágur Oddaverja, átti dóttur Filippusar Sæmundarsonar, og

þannig í tengdum við þá Pál frændur. Pöðurbræður Odds, Ormr
Svínfellingr og Brandr biskup, vóru og náfrændur þeirra Páls.^

^ Sbr. einkum orð jarls við Kálf: "Svá má vera, frændi, at þeir

nökkurir eigi hlut at, er þér þykki eigi sónii þinu at segja frani-

arr-. Sturl^ II. 257. hls., nmgr. 5.

' SimV m, 210. bls. MI, 188. bls.

^ Frændsemin er á þessa leið:

I. Arnórr Kolbeinsson

Kolbeinn kaldaljós Halidóra

Brandr Páli Brandr biskup

Brandssynir.

II. Jón Loptsson

Sæmundr Solveig

Margrét ^óra eldri

Brandr Páll Ormr Svínfellingr

Brandssynir.
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Og Gizurr, helztí maður sögunnar, var dskakkur þremenningur

Páls Kolbeinasonar og þriðja og Qórða vlð Brandssonu.^ Með

þeim öllum, Ásbirningum, Haukdælum og Svínfellingum var fornt

samband og vinátta með tengdum. f>óríðr Gizurardóttir, Halls-

aonar, föðursystir Gizurar jarls, var fyrst gefin Tuma Kolbeins-

syni, föðurbróður Kolbeins kaldaljóss, enn síðar átti hana Sig-

urðr Ormsson af Svínfellingaætt, enn áður hafði Sigurðr átt Sig-

ríði dóttur Tuma. Svo vóru þessar mægðir samtvinnaðar. |>ór-

íðr var móðir Kolbeins og Arnórs Tumasonar og amma Kol-

beins unga. Arnórr Tumason átti Ásdísi^ Sigmundardóttur,

Ormssonar, systur Jóns Sigmundarsonar, enn Jón átti fyr í>óru,

m óðursystur Gizurar j arls, enn síðar Halldóru Arnórsdóttur,

systur Kolbeins kaldaljóss. í Eauðsmáli fylgdust þeir allir að

málum, Ásbirningar, Haukdælir og Svínfellingar.^ Eftir Önund-

arbrennu veita þeir |>orvaIdr Gizurarson og Sigurðr Ormsson

Kolbeini Tumasyni á þingi.^ í deilunum milli Sæmundar í

Odda og Sigurðar Ormssonar fylgir Kolbeinn Tumason Sigurði,

enn |>orvaldr Gizurarson gengur á milli og kemur á sættura.^

forvaldr fylgir og trúlega Ásbirningum í deilu þeirra við Guð-

mund biskup, fyrst Kolbeini og síðan Arnóri bróður hans, og

Jón Sigmundarson var einn af þeim höfðingjum, sem fóru að

Guðmundi biskupi árið I20d. Sigurðr Ormsson var og um
þessar mundir fyrir norðan og gekk vel fram gegn biskupi með

mágum sínum Ásbirningum.^ Eftir víg Bjarnar |>orvaldssonar,

* Frændsemi þeirra var þannig varið:

Jón Loptsson

Sæmundr Sólveig

Margrét þóra yngri

Brandr Páll Gizurr

Brandssynir.

' Svo hefur kona Sigmundar víst heitið, enn eigi Aldís. Sjá Eggert

Brím í Arkiv för nord. filol. VIII (N. F. IV), 346. bls.

' Sturl.^ L 195.— 197. bls. ^ I, 199. bls.

* SturL* I, 163. bls. ^ l, 156. bls.

* Sturl.' I, 200.—201. bls. ' I, 202.—203. bls.

* SturL* IL 1.-16. bls. ^ I, 213.-225. bls.
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fór Arntírr Tumaaon til liðs við porvald, föður Bjarnar, gegn

Lopti biskupssyni, enn Ormr Svínfellingr leitaði um sættir.^

í>egar Arnórr Turaason fór utan um sumarið 1221, skipaði hann

mannaforráð sitt í>órarni, syni Jóns Sigmundarsonar.^ Á alþingi

1232 veitir |>órarinn Kolbeini unga gegn Snorra,^ og í deilu

Kolbeins unga við Sighvat Sturluson veitir |>órarinn enn Kol-

beini.^ Á þingi 1234 fylgja þeir Svínfellingar, Ormr og pórar-

inn, Kolbeini gegn Snorra, enn í>orvaldr Gizurarson gengr á

miUi.^ Eftir Apavatnsför gerðu þeir Kolbeinn og Gizurr f>or-

valdsson samband gegn Sturlu Sighvatssyni, og tókst þeim að

yfirstíga þá feðga, Sighvat og Sturlu, á Örlygsstöðum. |>etta

samband þeirra og vinátta stóð síðan alla æfi, meðan þeir lifðu

báðir, og eftir dauða Kolbeins hjeldu þeir Brandr Kolbeinsson

og Gizurr saman gegn f>órði kakala. Og þar sem nú Gizurar

saga segir bæði frá helzta manni í Haukdælaætt, Gizuri jarli, og

lýsir afdrifum Odds f>órarinssonar, hvað er þá Jíklegra, enn að

hún sje samin af einhverjum manni af Ásbirningaætt, sem var

svo nátengd bæði Svínfellingum og Haukdælum? Enn það, sem

áður er tekið fram, sýnir, að höfundurinn muni hafa verið af

þeim ættlegg Ásbirninga, sem kominn var frá Kolbéini kalda-

Ijósi.

Sagan er vafalaust ekki rituð fyr, enn eftir dauða Gizurar

jarls, og eftir það að Járnsíða var lögleidd árið 1271. pað sjest

á því, að sagan segir, að Gizurr hafi kvatt heiman níu búa, er

hann bjó til málin á hendur brennumönnum, ogbætirvið: ^>sem

þá vóru lög til«.'^ I>að sem höfundurinn hefur eftir Gizuri,

mnn hann ekki hafa haft beinlínis frá honum sjálfum, heldur

frá þriðja manni. A það bendir meðal annars það, að hann

tekur hina óáreiðanlegu sögn, um framleiðslu barna porvalds Giz-

urarsonar fyrir Sighvat, inn í söguna. Líklegast þykir mjer, að

annaðhvort sonur eða nákominn ættingi Páls Kolbeinssonar hafi

samið söguna eftir fyrirsögn Páls og Brandssona.

' SturL' IL 61.-63. bls. 249.-250. bls.

= Sturl.' II, 63. bls. 'I, 250. bls.

» Sturl.' II, Ul. bls. 'I, 313. bls.

* SturL* 11, 155.—157. bls. ^l, 325.-326. bls.

» Sturl.i II, 158.-159. bls. ^ l, 326.-328. bls.

* Sturl.^ III, 204. bls, II, 177. bls.
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Vjer höfum hingað til haft augun á Gizuri einum og þeim

atburðum, sem hann var við riðinn beinh'nis eða dbeinlínis, Enn

á því, sem nú var sagt um samband Haukdæla og Ásbirninga, sjest

Ijdslega, að saga þessara tveggja ætta og þeirra tveggja hjeraða, sem

þær áttu fyrir að ráða, er svo samtvinnuð, að hún verður varla greind

í sundur. Skagaíjörður og Arnessþing liggja að vísu sitt á hvoru

landshorni; annað hjeraðið breiðir út faðrainn á radti íshafinu, enn

hitt brosir við suðri. Enn þó gátu hjeröðin tekið höndum saman

yfir fjöllin. Kjalvegur var það band, sem batt saman þessi tvö

hjeröðj og var hann míklu fjölfarnari þá, enn hann er nú. A
þessari leið þurfti ekki að óttast neinn óvin, heldur að eins

ófærurnar og það, aö villast af rjettri leið. Vjer sjáum og, að

höfðingjarnir fyrir sunnan fara oft þessa leið með her manns, til

vina sinna fyrir norðan fjallið, og eins höfðingjarnir fyrir norðan

suður. J>ar á Kili frjetti forvaldr Gizurarson fall Kolbeins Tuma-

sonar, og var hann þá á leiðinni norður til liðs við Kolbein.

J>ar hittust þeir Einarr |>orvaldsson, bróðir Gizurar, og Kolbeinn

ungi, eftir það að Gizurr var tekinn við Apavatn, og gerðu sam-

band sitt, og þá leið fór Kolbeinn suður litlu síðar. Fyrir Ör-

lygsstaðafund fór Kolbeinn suður Kjöl til Gizurar, og sömu leið

fdru þeir báðir norður aftur með lið sitt. A Kili korau þeir

Gizurr og Kolbeinn samau og gerðu ráð sitt fyrir víg Snorra

Sturlusonar. Enn út yfir tdk þd, þegar Oddr |>drarinsson fdr

þessa leið norður frá Haukadal um hávetur með þrjá tigi manna.

Mörg fleiri dæmi mætti til færa, enn þetta er ndg til að sýna,

hversu miklar samgöngur vdru milli hjeraðanna, og hve nátengd

saga þeirra er á þessu tímabili.

Enn hafi nú höfundur Gizurar sögu verið Skagfirðingur, eina

og sýnt er hjer að framan, er það þá líklegt, að hann hafi ekk-

ert sagt frá sinum eigin sveitungum annað enn það, sem Gizurr

var við riðinn? Og bafi hann verið af x4sbirningaætt, sem líkur

eru til, er það þá sennilegt, að hann hafi gengið fram hjá sögu

ættmanna sinna, nema að svo miklu leyti, sem húnkemur saman

við sögu Gizurar? Svo mun ekki vera. Og ef vjer leitum vand-

lega í Sturlungu og höfum þetta fyrir augum, þá munum vjer

finna þar innskotsgreinar, er snerta sögu Skagfirðinga, og eflaust

eru eftir sama manninn, sem hefur samið þá sögu, er vjer hing-

að til höfum nefnt Gizurar sögu, enn ætti að rjettu lagi að

heita Gizurar saga og Skagfirðinga.^

* Hjer á eftir nefni jeg hana þó sem ái5ur, til hægri verka, að eins

Gizurar sögu, þar sem það getur ekki valdiö misskiiningi.
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Einna Ijósast kemur þetta fram í frásögninni um andlát

Kolbeins iinga og samninga hans í banalegunni við Gizur og

Brand Kolbeinsson, um að taka við mannaforráði eftir hann, og

í sögunni um viðureign þeirra Brands og J^órðar kakala. Hjer að

framan hef jeg látið það ósagt, hvort sá kapítuli væri úr Gizurar

sögu eða eigi, sem segir frá andláti Kolbeins og samningunum

(199. k. í Sturl.^). M virðist eigi framar nein ástæða til að efast

um, að hann sje þaðau tekinn, bæði af því, að Gizurr er hjervið

söguna riðinn, og af því, að kapltulinn segir frá upphafi ríkis

Brands Kolbeinssonar, enn áður höfum vjer sýnt, að bæði synir

Brands og bróðir hans eru manna mest riðnir við samning Giz-

urar sögu. I kapituianum er sagfc, að Brandr, er síðar var bisk-

up að Hólum, hafi verið við lal Kolbeins, er hann lýsti yfir því,

að Brandr Kolbeinsson ætti allau þorra goðorða í Skagafirði,

enn Brandr biskup var systrungur þeirra bræðra, Páls og Brands

Kolbeinssona. |>að, að náfrændi þeirra bræðra er hjer tilgreindur

sem sögumaður, bendir til, að þetta muni ekki vera tekið úr

pórðar sögu, sem öll er sögð frá sjónarmiði |>órðar og fylgdar-

manna hans, heldur muni sagan, sera þetta er úr, eiga skylt við

þá frændur Pál og Brandssonu, er koma fram sem helztu heim-

ildarmenn í Gizurar sögu. Höfundi f)órðar sögu gat varla verið

svo kunnugt um þetta, er gerðist við banabeð Kolbeins. Sömu-
leiðis er hjer aldur Kolbeins og föður hans Arnórs og Kolbeins

Tumasonar á dánardægri greindur á mjög líkan hátt og aldur

Gizurar í Gizurar sögu. Hjer er og nákvæmlega tiltekið, hvar Kol-

beinn var grafinn i Hólakirkjugarði, og er óllklegfc, að svo ná-

kvæm frásögn um það atriði hafi staðið í f>órðar sögu.^

200. kapítuli (SturL^) er beinlínis áframhald 199. k., og

verður eitt yfir báða að ganga. Er hjer sagfc frá fundi að Hesta-

þingshamri og kosningu Brands til höfðingja yfir sveitirnar frá

Öxnadalsheiði til Hrútafjarðar, frá tekjum hans (sauðatoUi) og

búskap og taldir fylgdarmenn hans. Er það alsendis ólíklegt, að

8V0 greinileg frásögn um þetfca hafi sfcaðið í í>órðar sögu.^

' Sturl.í IIL 77.-78. bls. MI, 65.-66. bls. það er sagt, að þeir

frændur hafi allir verið hálffertugir, er þeir dóu. líkt og sagt er

um Gizur, að hann hafi skort vetur á tvítugan, er hann varð

skutilsveinn, vetur á þrítugan, er Orlygsstaðafundur var. vetur á

fertugan, er hann gekk suður. og vetur á fimtugan, er hann varð

jarl (shr. hjer að framan).

" Sturl.^ III, 78. bls. II, 66. bls.
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201. k. er úr |>í5rðar sögu og segir frá norðurferð fórðar

kakala og frá því, er hann settist að föðurleifð sinni í Eyjafirði.

Síðast í þessum kapítula er sagt frá því, að fylgdarmenn Kol-

beins flestir hafi enn verið með Helgu, ekkju Kolbeins, er þeir

menn fóru vestur um, rjett eftir Maríumessu, er fylgt höfðu

f>órði norður að vestan. fetta kemur heim við það, sem áður

er sagt í 200. k., að fylgdarmenn Kolbeins hafi ekki farið að

Stað til Brands fyr enn um haustið. Enn röðin sýnir, að þetta

hlýtur að vera tekið sitt úr hverri sögu, þar sem síðar er sagt

frá því, er fyr gerðist.^

202. k, byrjar á því að segja frá, að Brandr Kolbeinsson

hafi átt bú »á Stað i SliagafiröU, þegar |>drðr kom norðr, eins

og ekki væri búið að segja frá því áður, enn það or gert í

200. k. Endurtekningin sýnir, að þetta muni vera tekið úr

J>órðar sögu, enn 200. k. úr Gizurar sögu, sem áður var sagt.

Viðbótin *í Skagafirði« um Stað í 202. k. bendir og til, að höf-

undur þess kapítula muni ekki hafa verið Skagfirðingur, og er

því eðlileg í fórðar sögu, enn væri óeðlileg í Gizurar sögu, enda

er bærinn að eins kallaður »Staðr« án viðbótar í 200. k. Rjettá

eftir þessari stuttu athugasemd er það sagt, að Brandr hafi verið vin-

sæll og örlátur, og er það sanuað með vísum Ingjalds Geirmund-

arsonar. Öll þessi grein virðist beinlínis vera áframhald 200.

kapitula, og því úr Gizurar sögu, eins og líka efnið bezt sýnir.

Aftur á móti virðist það, sem eftir er kapítulans, frá orðunum

:

»Fylgðarmenn Kolbeins, er verit höfðu . . vera úr pórðar

sögu. Helzt gæti þetta verið vafasamt um þá hina litlu grein,

er segir frá ráðanautum Brands. Enn, þegar betur er að gáð,

verður hún einmitt bezta sönnunin fyrir því, að þetta sje úr

f>órðar sögu, því að hún telur tvo menn sem ráðanauta Brands,

sem áður er sagt um í 200. k., að þeir hafi löngum verið með

Brandi um veturinn, og eru það þeir Broddi porleifsson og Ás-

björn IUugason. Endurtekningin sýnir, að safnandinn hefur hjer

haft 2 sögur fyrir sjer.^

f>á kemur í 203. k. brjefið frá Brandi til Gizurar, og hef

jeg þegar hjer að framan talið það líklegt, að það væri tekið

úr Gizurar sögu. Nú kemst það í sitt rjetta samband við efnið

> Sturl.' IIL 78.-79. bís. ' II. 66,-67. bls.

» Sturl.' III, 79.-80. bls. ^ II, 67.-68. bls.
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í kring.^ Á undan þessum kapítula, miUi hana og vísnanna í

kapítulanum á undan, hefur þó pórðar saga bolað burtu nokkru

úr frásögn Gizurar sögu um þennan vetur fram til föstu, sera nú

er glatað.

Efnið sýnir, að upphaf 204. kapítula aftur að greinaskift-

unum fyrstu í Sturl,^ rauni vera úr |>órðar sögu. f>á er lítil

grein um Brand með vísu Skáld-Halls, sem vafalaust er ur Giz-

urar sögu. Af síðustu grein kapítulans virðist fyrri hlutinn að

mestu vera tekinn eftir J>órðar sögu. Enn síðari hlutinn, er

segir frá draumi Bjarna prests Starrasonar, er hann dreymdi,

þegar hann var í liðssafnaði fyrir Brand, og frá sótt þeirri, er

kora í lið Skagfirðinga á Víðimýri, er án alls efa úr Gizurar

sögu. Draumurinn er einn af þessum skagfirzku fyrirburðum,

sem höf. Gizurar sögu er svo tamt að fljetta inn í frásögn sína.

Sá maður, sem dreymdi, var Skagfirðingur úr flokki Brands, og

draumurinn er forboði fyrir vígi Brands. Alt þetta bendir til

Gizurar sögu, enn eigi f^óröar sögu. Og í frásögninni um sótt-

ina er eitt atriði, sem vísar í sömu átt. J>að er sagt, að nær

þrír tigir manna í liði Skagfirðinga hafi fallið í óvit, og sagan

bætir við: »f>ar var Páll, brdðir Brands, í þvi flóði«. Af hverju

er þessu við bætt öðru enn því, að Páll kemur hjer fram sem

heimildarmaður höfundarins, eins og svo víða í Gizurar sögu?

í>etta er ein hin sterkasta röksemd fyrir því, að alt sje sama,

saga Gizurar og Skagfirðinga,-

í 205. k. segir frá Haugsnessbardaga, og er frásögnin auð-

sjáanlega blendingur af báðum sögunum, f>órðar sögu og Gizurar

sögu. Hjer er mjög ervitt að greina sögurnar í sundur. Upp-
hafið, aftur að orðunum: )>þar heitir Haugsnes . . .« virðist vera

úr J>órðar sögu að mestu leyti. Miðkaflinn segir mest frá drengi-

legri framgöngu ýmsra nafngreindra Skagfiröinga, og er því að

mestu úr Gizurar sögu. Til þess bendir og það, að hjer er sjer-

staklega getið um framgöngu |>orbjarnar Sælendings, Suorrasonar,

í flokki Skagfirðinga, og það með þeim orðum, að frásögnin

hlýtur upphafiega að vera komin frá honum sjálfum.^ |>essi

' Sturl.' III, 80.—81. bls. ^ II, 68.-69. bls.

^ SturL' III, 81.-83. bls. 'II, 69.—71. bls.

' >þá heyröi þorbjörn kall á bak sér aptr, að hann skyldi drj'gja

dáð ok duga sér. |)orbjörn snerí skjótt aptr ok sér, at tveir menn

sóttu Svein eldboðung . . .«
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J>orbjörn er sami maðurinn, sem einnig kemur fram sem beim-

ildarmaður í frásögn Gizurar sögu um víg Odds |>í)rarinssonar í

Geldingaholti.^ Og þegar betur er að gáð, þá stendur frásögnin

um J>orbjöru á báðum þessura stöðum í nánu sambandi hvor vlð

aðra. Á fyrri staðnum er sagt, að forbjörn hafi vegið |>órarin

Tómasson frá Selárdal, enn á síðari staðnum, að Auðunn, bróðir

fórarins, hafi veitt porbirni sár í Geldingabolti. A báðum stöð-

unum kemur J^orbjörn fram sem heimildarmaður, og hlýtur því

þetta hvorttveggja að vera úr sömu sögunni, Gizurar sögu. Vís-

urnar, sem til eru færðar úr Brandsdrápu Skáld-Halls, eru og

eflaust teknar eftir Gizurar sögu, enn ekki fórðar sögu. fessi

miðkafli, sem tekinn er eftir Gizurar sögu, virðist ná aftur að

frásögninni um víg Brands og er þó sumt i honum, einkum það

sem haft er eftir pórði kakala, að öllum h'kindum úr fórðar

sögu. Frásögnin um víg Brands virðist að mestu vera sögð frá

sjónarmiði Kolbeins granar, fylgdarmanns fórðar og frænda, og er

hún því eflaust mestöU úr fórðar sögu, því að bræður Kolbeins,

Dufgussynir, eru manna mest riðnir við samning f>óröar sögu,

eins og jeg síðar mun sýna. |>ó er sumt í þessari frásögn vafa-

laust úr Gizurar sögu, t. d. athugasemdin um það, að pórðar

menn hafi fœrt Brand upp á grundina, '*þar sem nú stendr

krossinnii,^ því að hún ber vott um meiri kunnugleika í Skaga-

firði eun búast má við af höfundi J>órðar sögu. J>að sem eftir

er af kapítulanum virðist og flest vera úr f>órðar sögu, að und-

anskildum vísunum úr Brandsflokki Ingjalds og setningunni þar

næst á undan, sem eflaust er úr Gizurar sögu.^

206. k. um flutning og greffcrun á líki Brands með vísu

Ingjalds er án efa úr Gizurar sögu, J>ó er eigi óiíklegt, að síö-

asta línan (»Tíðendi |)essi . . . sem var«) sje úr J>órðar sögu,

og mun jeg síðar leiða rök að því.^ Hjer er sagt, hvar Brandr

var grafinn, og virðisfc það vera einkennilegfc fyrir Gizurar sögu,

að segja frá legstað þeirra manna, sem höfundinum er ant um.

^ Sbr. hjer að framan.

^ Greinin, sem segir frá, að róða haíi verið reist upp. þar sem

Brandr fjell og þar heiti síðan Róðugrund, er endurtekning á þessu

og stendur að eins í VaUabók, enn livorki í 122A nje handritinu

í Brit. Mus. Hún er því vafalaust innskoísgrein einhvers afskrif-

ara, sem hefur verið kunnugur í Skagafirði og þekt örnefnið.

3 Sturl.^ IIL 83.-89. bls. IL 71.-75. bls.

* StmV III, 90. bls. ' II, 75. bls.
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I 207. k. virðist frásögnin um heimboðið, sem Gizurr þá að

Jórunni, ekkju Brands, og loforð lians að veita henui og sonum

hennar ásjá, vera úr Gizurar sögu, því að hjer eru Brandssynir

við riðnir, eins og við fleira í Gizurar sögu. Hitt sýnist flest

vera úr fórðar sögu.^

208. k. virðist allur vera úr í>órðar sögu, einsogjeg áður heí

tekið fram, nema ef til vill upptalningin á fylgdarmönnum Giz-

urar í utanferðinni. Vjer hverfum þá að 209. k. Hann segir

mjög ítarlega frá andláti Staðar-Koibeins, föður Brands, og er

vafalaust úr Gizurar sögu. Höfundurinn skýrir nákvæmlega frá

legstað Kolbeins, eins og gert var um Brand og Kolbein unga, og

sýnir það, að þetta er alt úr sömu sögunni. Hjer er og sagt frá

því, að Kolbeinn haíi »nökkuru fyrir Oláfsmessu ina fyrri« komið

til Staðar að finna Jórunni og gist þar, enn ekki getað mælt

við hana nje aðra hugðarmenn sína. faðan hafi hann farið upp

á Víðimýri til Ingigerðar dóttur sinnar, lagzt þar í rekkju og

dáið Ölafsmessu hina síðari, »ok þótti þeim, sem görst vissu,

sem hónum mundi mannamissir mjök grandat hafa«. ÖU þessi

nákvæma frásögn er varla skiljanleg, nema höfundurinn hafi

verið af ætt Kolbeins, og berast hjer enn böndin að Jórunni og

þeim Brandssonum, að þau muni vera heimildarmenn þessarar

írásagnar. J>á er og sagt, hve gamlir þeir feðgar vóru, er þeir

Ijetust, líkt og áður um Kolbein unga og aðra menu í Ásbirn-

ingaætt.2 í lok kapítulans segir frá jafnlengd Brands, og hve

iangt var liðið frá falli Olafs helga og Hítardalsbrennu''*, þegar

Haugsnessfundur var, og að endingu eru taldir samtíða höfð-

ingjar erlondis, páfi, keisari og konungar.

Hinir næstu kapítular eru úr J>órðar sögu, eins og jeg áður

hef tekið fram, alt að 211. k., að honum með töldum. J>á koma

í SturL^ 3 kapítular, sem í handritunum standa inni í raiðri

Svínfellinga sögu, — 212.—214. k. fessir kapítular eru nú ekki

til nema í pappírshandritum, og eru þar teknir eftir 122 B,

meðan það handrit var fyllra enn nú, eun hjer er nú langur
r

kafli glataður úr þvi handriti. I hinu skinnhandritinu, 122 A,

' Sturl.> III, 90. bls. ' II, 75. hls.

* Sbr. hjer að framan.

* Líkt þessu kemur fyrir síðar í Gizurar sögu, í kaflanum um Flugu-

mýrarbrennu. þar er sagt, hve langt var liðið frá Onundarbrennu

og þorvaldsbrennu, þegar Flugumýrarbrenna varð.
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hafa þeir aldrei staðið; það er heilt á þessum kafla. Miðkapi-

tulinn (213.) er án als efa úr f>órðar sögu, eins og efnið sýnir,

því að þar segir frá veizlu þeirri, er pdrðr hjelt vinum sínum,

áður hann fór utan, og frá fyrirskipunum hans um ríki sitt og

utanför, og í lok kapítulans er sagt frá Hrafni Oddssyni, fremsta

manni í flokki J>órðar, og frá Nikulási í Kalmanstungu. Ein

lítil grein, um viðskilnað l^órðar við mál Ormssona og Ögmundar,

er úr Svínfellinga sögu.^ Hinir tveir kapítularnir, 212. og 214.,

eiga bersýnilega saman og er hinn síðari framhald af hinum

fyrra. Segir hinn fyrri frá viðskiftum Oddaverja, Fiiippusar og

Haralds, við pdrð kakala, og mægðum |>()rarinssona við Odda-

verja, og utanför þeirra Filippusar og Haralds, enn síðari kapí-

tulinn segir frá veru þeirra í Noregij samningum þeirra við Há-

kon konung, heimferð þeirra og drukknun. Guðbrandur Vigfús-

son hefur haldið, að þessir tveir kapítular ásamt þeim í miðið

væru úr |>(5rðar sögu og ættu hjer inn í söguna, enn það getur

ekki verið rjett, nema að því er snertir miðkapítulann, sem er úr

fórðar sögu. Fyrst og fremst slítur 213, kapítulinn alveg í sunduv

efnið 1 hinum tveimur kapítulunum, sem eru samanhangandi, ef

hlaupið er yfir miðkapítulann, og er því líklegt, að þeir sjeu úr

annari sögu enn hann. Og í annan stað sýnir tímatalið og saman-

burður við það, sem á undan fer í fórðar sögu, að 212, k. getur ekki

verið úr henni tekinn. J>eir viðburðir, sem 2i2. k. skýrir frá, gerast

allir sumarið 1249. Enn í 211. k. síðast er frásögnin komin að vetrin-

um 1249-1250, enn frá alþingi 1249 er sagt áður í sama kapítula,

í fyrri grein hans aftarlega (»í>at sumar reið pórðr til þings«),

og hjer hefði 212. k. átt að koma inn eftir tímaröðinni, ef hann

væri úr í>órðar sögu, því að f>órðar saga er annars mjög nákvæm

í því að fylgja tímaröðinni. Enn í handritunum stendur hanu

ekki fyr enn á eftir fyrri kafla 9. kapítula í Svínfellinga sögu.

f>essi ruglingur á röðinni sýnir, að 212. k. getur ekki verið úr

f>órðar sögu. 1 þriðja lagi byrjar 213. k., sem eflaust er úr

f>órðar sögu, á því, að segja frá Hrana Koðranssyni og gerir það

með þeim orðum, sem íslenzkir sagnamenn eru vanir að hafa,

þegar nýr maður kemur til sögunnar, sem ekki hefur verið sagt

frá áður (^Maðr hét Hrani ok var Koðransson, hann var mikill

etc.<í). Enn í 212. k. er búið að nefna Hrana til sögunnar, við aðför

* Sama greinin, svo að segja með Kömu orðum, stendur í Svínfellinga

sögu 9. k. Sturl.i III, 104. bls,, neðanmáls. - II, 92. bls.
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pórðar að Filippusi Sæmundarsyni. Á þessu sjest, að báðir

þessir kapítular geta ekki verið úr sömu sögunni. Hið sama
sjest og á því, að í báðum kapítulum er getið um utanferð J>órðar

kakala. Endurtekning þessi er auðskilin, ef kapítularnir eru

teknir hvor eftir sinni sögu, eun annars óskiljanleg. Af öllu

þessu leiðir, að þessir tveir kapítular, sem eiga saman, 212. og

214., geta ekki verið úr förðar sögu. Enn úr hvaða sögu eru

þeir þá? J>eir standa í handritunum inni í miðri Svínfellinga

sögu, eius ogjeg hef áður tekið fram. Eru þeir þá úr henni? Til

þess að sjá það, verður að líta á sambandið, sem þeir standa í

í Svínfellinga sögu, og verðum vjer hjer að taka eldri útgáfuna

til samanburðar, að því er röð viðburðanna snertir, því að Guð-

brandur Vigfússon hefur raskað henni eftir geðþótta sínum í sinni

útgáfu.

Svínfellinga saga segir mest frá deilum þeirra Sæmundar
Ormssonar og Ögmundar Helgasonar og er frásögnin samanhang-

andi og þráðurinn óslitinn aftur í 7. kapítula sögunnar, að greina-

skiftum nýju útgáfunnar.^ Enn eftir greinaskiftin slær út í aðra

sálma. par segir fyrst frá því (í S. 7b), að pórarinssynir hafi

slegizt í mál þeirra Ögmundar og Sæmuudar með Ögmundi, enn

þessi athugasemd er auðsjáanlega ekki til aonars sett, enn til að

tengja það, sem á eptir fer, við það, sem á undan er gengið,

því að í frásögninni á eftir sjest ekki, að þeir |>órarinssynir hafi

orðið Ögmundi að neinu liði, hvorki á þingi nje heima í hjeraði,

því að S. 7b segir að eins frá deilum 5>órarinssona við Sæmund^

enn getur ekki Ögmundar að neinu. Fyrst er sagt frá því, að

þeim frændum hafi orðið til um goðorð austanlands, og hafi málið

verið lagt undir f>órð Sighvatsson á alþingi, og hafi |>órður upp

kveðið, að J>órarinssynir skyldu leysa tilkall Sæmundar til goðorð-

anna með fje. f>að hafi J>órarinssyuir eigi gert, og þvi hafi

vaxið sundurþykki að nýju, Hafi J>orvarðr reizt fiokk móti Sæ-

mundi suður í Rangárhverfi, enn Oddr farið að honum »norðan«

við átta tigi manna, enn Sæmundr hafi gert menn •^norðr<£. á

* Svíufellinga saga er prentuö sem 215. k. í síðari útgáfunni, enn

skift í undirkapítula. er jeg tákna í því, sem á eftir fer, með tölu

kapítulans í nyju útg. með S. á undan, t. d. S. 7 = 7. kapítuli

Svínfellinga sögu, þar sem greinaskífti eru í nýju útgáfunni í

miðjum kapitula, tákua jeg greinir kapítulans eftir röð með a, b,

0. s. frv., t. d. S. 7a = 7. k. Svínf. s., fyrri greiu.
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móti Oddi og haft sjálfdæmi af mönuum bans, enn Oddr kom-

izt undan við þriðja mann. Á þessu endar S. 7b. Eöðin sýnir,

að þessir atburðir allir hafa orðið sumarið 1250, síðasta sumarið,

sem pórðr kakali var hjer á landi, og gerast þá atfarirnar, sem

um er getið síðast í kapítulanum, eftir þing það sumar. f>á

kemur í handritunum S, 9a, og byrjar á orðunum ^Nú líðr af

þmgi<í. |>að þing, sem hjer ræðir um, er sama þingið, sem.sagt

er frá í S. 7b, eða alþingi 1250, sem sjest á því, að eftir þingiö

er sagt, að f>órðr hafi farið utan. f^essi uppbafsorð í S. 9a eru

þannig í beinni mólsögn við endanu á S. 7b, þar sem frásögnin

endar eftir þiug- Enn þess ber að geta, að þessi orð (»Nú líör at

þingi«) standa að eins í 122A, sem sieppir S. 7b, og eftir

texta þess handrits eru orðin alveg rjett, því að þá koma þau

næst á eftir S. 7a, og^ar er frásögnin ekki komin lengra enn fram

á vorið 1250. Enn í pappírsbandritunum, sem hafa S. 7b.

stendur í stað hinna umræddu orða: »I>at sumar var mikil þing-

reið«,^ og er það ekki beinlínis í raótsögn við það, sem á undan

er gengið i S. 7b. Enn þó vjer nú fylgjum þessum texta papp-

írshandritanna, þá verður það þó ekki úr skafið, að S. 9a segir ná-

kvæmlega frá saraa þinginu, sem áður er drepið á í miðjum

S. 7b, og að öll þesái frásögn í S. 9a — um það, að f>órðr og

Sæmundr hafi fjölment til þings og fórðr ráðið einn öllum Norð-

lendingafjórðungi og Sunnlendingafjórðungi, og um sektardóm Og-

mundar ~ öll þessi frásögn hefði átt að standa í miðjum S. 7b,

þar sem sagt er frá sama þinginu, ef þetta væri alt tekið úr sömu

sögunni. f>essi rughngur á röðinni sýnir, að S. 7b er innskots-

grein í Svíufellinga sögu; 122A hefur bjergeymt hinn upphaflega

texta þessarar sögu, því að þar er frásögnin samanhangandi, enn

S. 7b sh'tur hana í sundur.

A eftir S. 9a koma í pappírshandritunum þeir kapítular, sem

rannsókn þessi er um, allir í einni lotu, 212., 213. og 214. k.,

og á eftir þeim S. 8, sem er framhald af S. 7b og segir, hvernig

lauk deilum þeirra fórarinssona og Sæmundar. J>á kemur loks

S. 9b, sem er framhald frásagnarinnar í S. 9a •— S. 9a endaði á

sektardómi Ögmundar á alþingi 1250, enn S. 9b byrjar á því að

segja, hvernig Brandi ábóta líkaði, er hann spurði sekt Og-

mundar. Guðbrandur Vigfússon hefur sjeðrjett, að S.9a og S. 9b

á samau, og að þar hefur ekkert verið á milli í hinni upphaf-

^ Svo slendur og í eldri útgáfunni (Sturl.^ III, 104. bls.).



UM STURLUNGU, 369

legu Svínfellinga sögu. J^etta sjest og Ijóslega á því, að alla hina

fyrtöldu kapífcula, sem þar eru í milli, vantar í 122A, sem því

hefur einnig á þessum stað geymt hinn upphaflega texta Svín-

fellinga sögu, og fleiri rök má tilfæra. 212. k., sem kemur næst

á eftir S. 9a, byrjar á orðunum: »Um sumar it fyrra hafði

póviSv riðit suðr til Hváls«, og segir svo frá viðskiftum J>órðar

og Oddaverja. í S. 9a var sagt frá alþingi sumarið 1250. Orðin

»um sumar it fyrra« vísa því aftur í tímann til sumarsins 1249,

og er það tímatal alveg rjett, því að það hlýtur að hafa verið sumarið

1249, að pórðr reið á Eangárvöllu og kúgaði Sæmundarsonu til

utanferðar, eins og Eggert Brím hefur sýnt.^ Enn einmitt það,

að frásögnin grípur hjer aftur fyrir sig og hefur ekki þessa við-

burði í rjettri tímaröð, sýnir Ijóslega, að 212. k. muni ekki upp-

haflega vera úr Svínfellinga sögu. Vjer höfum áður bent á það,

að bæði 212. og 213. k. segja frá utanferð pórðar kakala, enn

frá þessu er áður sagt í S. 9a. fessi þrefalda endurtekning

sýnir, aö þessir þrír kapítular (S. 9a, 212. og 214.) hljöta að vera

hvor úr sinni sögunni. Efnið í 212., 213. og 214. k. er og

Svínfellinga sögu alveg óviðkomandi. Og um S. 8 er það áður

tekið fram, að sá kapítuli er framhald af S. 7b, enn áður er

sýnt, að S. 7b er innskotsgrein í Svínfellinga sögu, og hlýtur þá

hið sama að ganga yfir S. 8. í>ar að auki kemur S. S ekki inn á

rjettan stað í Svínfellinga sögu eftir tímatali. J>eir viðburðir,

sem S. 8 segir frá, gerast allir sumarið 1251, næsta ár eftir

utanför pórðar kakala. Enn S. 9b, sem er næst á eftir S. -8 í

pappírshandritunum, tekur upp aftur þráð Svínfellinga sögu, þar

sem frá var horfið í S. 9a, og segir frá því, sem gerðist eftir

alþingi 1250, frjettaburðinum austur og fjeránsdóminum í Kirkju-

bæ eftir Ögmund. Hjer er því eftir röð pappírshandritanna fyr

sagt frá því, er síðar gerist, og sýnir það, þó ekki væri annað,

að S. 8 er innskotsgrein í Svínfellinga sögu.^

' Arkiv för nord. filol. VIII (N. F. IV), 359. bls. Eggert Bríni heldur,

að í 212. k. eigi að lesa >um sumarit fyrr<, eins og stendur í

Sturl,^ (III, 104. bls.), enn það kemur af því, að hann hefur ekki

gætt þess, hvar 212. k. stendur í handritunum, að hann kemur

næst á eftir frásögn Svínfellinga sögu um alþingi 1250, og hefur

látið síðari útgáfuna villa sjónir fyrir sjer.

* Guðbrandur Vigfússon hefur sjeð það rjett, að S. 8 er áframhald af

S. 7b, og hefur því fært S. 8 fram fyrir S. 9a og sett hann næst

á eftir S. 7b. Enn hann gætir þess ekki, að þessi röð kemur í

24
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Vjer höfum nú sjeð, að eigi að eins 212.—214. k., heldur

og S. 7 h og S. 8 eru innskotsgreinar í Svínfellinga sögu. Áður

höfum vjer komizt að þeirri niðurstöðu, að 213. k. muni vera

úr f>órðar sögu. Enn hvaðan er þá 212. og 214. k.? Og hvað-

an er S. 7b og S. 8? Efnið í öllum þessum 4 kapítulum er

skylt 212. og 214. k. segir frá Oddaverjum og mægðum pór-

arinssona við þá. S. 7b og S. 8 segir frá deilum l^órariussona

við Sæmund, og frá því, að þeir leituðu sjer liðs í Rangárhvertí

í sveit Oddaverja, mága sinna, og að þeir porvarðr og Loptr

Hálfdanarson^ mágar urðu sekir um hernað á alþingi árið á

eftir. l>að er því líklegt, að allir þessir kapítular sjeu úr

sömu sögunni. Enn nú er það sýnt hjer að framan, að Giz-

urar saga hefur haft langan kafla um Odd pórarinsson og annaa

um viðskifti Oddaverja við Gizur jarl, og að höfuudinum liggja

mjög hlýlega orð bæði til Odds og Audréssona. Enn fremur hef

jeg tekið það fram, að þeir menn, sem helzt eru riðnir við samn-

ing Gizurar sögu, Páll og Brandssynir, hafi verið í tengdum og

bága viö tímatalið í því, sem þá fer á eftir, og gerir að eins ilt

verra, þvi að S. 8 segir frá því, sem geröist 1251, og þar á meDal

frá alþÍDgi 1251, eun S. 9a byrjar á orðunum: >Nú líðr at þingi*»

sem eftir röö Guðbrands hlyti að vera alþingi 1252, enn er x raun

og veru alþingi 1250, eins og sjest á því, að S, 9a segir, aö þórðr

kakali hafi farið utan "þat sumar* eftir alþiugi. Eftir tímaröð

Svínfellinga sögu æíti S. 8 að standa næst á efiir S. 9b. Hjei'

* virðist vera eyða í SvínfeHinga sögu, því að S. 9b endar á við-

burðum sumarsins 1250, enn S. 10 segir frá því, er Brandr ábóti

kom á 'sættum miUi þeirra Sæmundar og Ögmundar, enn það virð-

ist ekki hafa orðið fyr enn um haustið 1251 samkvæmt tímatah

söguunar í því, sem á eftir fer, þegar talið er aftur á bak frá

drápi Ormssona, sem varð 1252 (ísl. annálar), og er þannig ekkert

sagt frá því, sem til bar frá veturnóttum 1250 til haustsins 1251,

hvernig sem nú stendur á þessari eyðu.

^ Sturl.^ (II, bls. 90"'*) nefnir þennan mann Hálfdan Loptsson, enn

það hiytur annaðhvort aö vera ritvilla í handritinu í tírit. Mus.

eða sprottið af ógáti útgefandans. Sturl.^ (III, bls. 107^) hefur hið

rjetta -Loptr Hálfdánarson*, enn þó með mismunagreininni >Hálf-

dán Loptssoui. Loptr var sonur Hálfdanar Sæmundarsonar, bróöu'

Solveigar, konu þorvarðs þórarinssonar, og systursonur þórðar

kakala. Loptr er einnig kunnur að því, að hann var fyrir Odda-

verjum ásamt Birni föðurbróður sínum, er þeir sóru Hákoni kon-

ungi og Gizuri jarli trúnaðareiöa árið 1260 (Sturl.^ IH, 297. bls.

^II, 259. bls.). Loptr dó áríð 1312 (ísl. annálar).



vináttu bæði við Oddaverja og J^órarinssonu. J>að er því eigi ólík-

leg tilgáta, að þessir kapítular allir (212. og 214. k., og S. 7b og

S. 8) sjeu úr Gizurar sögu og lia& höfundur hennar viljað segja

nokkuð frá því, sem drifið hafði á daga þessara manna, áður enn

þeir fara verulega að koma við söguna í síðari hluta hennar.

Merkilegt er og það, að S. 7b virðist hafa orðin norðan og

norðr í óvaualegri merkingu. |>að er sagt, að Oddr hafi farið

T>norðan< að Sæmundi, og Sæmundr gert menn inorðr^ á móti

Oddi. Enn nú bjó Oddr um þetta leyti á Austurlandi. og þj^ðir

því y>norðan^ og ^norðr^, sama sem attstan og austr, fessi

brúkun orða þessara er alveg óskiljanleg, ef frásögnin er samin á

Síðunni eða á Austurlandi. Eun ef höfundurinn er Norðlendingur,

þá er það ekki óeðlilegt, að hann kalli stefnuna úr hinum nyrðri

bjeröðum Austfirðingafjórðungs í syðri hjeröðin »norðan«, enn

hina gagnstæðu stefnu »norðr«, því að honum hefur þá ekki

verið kunnug máltízka sveitanna sjálfra. J>etta bendir til, að S. 7b

og S. 8 sje samið fyrir norðan, eins og Gizurar saga, og styrkir

þá skoðun, aö það sje úr Gizurar sögu. Öðrum sögum er hjer

ekki heldur til að dreifa, úr því bæði Svínfellinga saga og

í>órðar saga ganga frá, nema ef nokkur skyldi ætla, að til hefði

verið sjerstök saga af pórarinssonum og Oddaverjura, er þetta

væri leifar af. Enn til þess skortir öll önnur rök.^

216. k. (Sturl.2) segir frá alþingi árið 1252. Er fyrst sagt

frá því, að Eyjólfr J>orsteinsson hafi riðið til þings með sex

hundruð manna, og er það líklega úr J>órðar sögu. Enn þá

segir frá Gizurarsonum, að þeir Qölmentu og til þings og að

Hailr hafði áður látið drepa biskups-Börk, fylgdarmann f>órðar

kakala. Efnið bendir til, að þetta muni vera úr Gizurar sögu,

og er það sömuleiðis því til stuðnings, að á eftir þessari grein

er það sagt, að Broddi forleifsson og Fáll Kolheinsson hafi

gengið á milli Eyjólfs og Gizurarsona, svo að þeir hafi eigi náð að

berjast. E>á kemur grein um Odd J>órarinsson, að hann hafi gert

Hrana Koðransson sekan skógarmann fyrir keyrishögg það, er

hann hafði lostið Filippus Sæmundarson, þegar J>órðr kakali

sótti Filippus heim, og er getið lauslega um drukknun Sæmund-

arsona. J>etta er því bersýnilega framhald sögunnar um Odda-

verja og J>órarins3onu, og sjerstaklega bendir það aftur til 212.

og 214. k., sem segja frá keyrishögginu og drukknun Sæmund-

' Sturl.i III, 103.-108. bls. ^ II, 80,-82. og 89.-91. bls.
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arsona. Og þar sem nú þetta kemur næst á eftir grein, sem

Páll Kolbeinssoa er við riðinn og virðist vera úr Gizurar sögu,

þá er það til mikillar styrkingar þeirri skoðun, að allur kaflinn

um fórarinssonu og Oddaverja sje tekinn eftir Gizurar sögu.^

217. k. er vafalaust úr |>örðar sögu, eins og efnið sýnir.

Enn í 218. k. er sagt frá veru Gizurar í Noregi eftir Haugs-

nessfund og útkomu hans árið 1252, og hef jeg hjer að framan

vísað þeim kapítula til sætis í Gizurar sögu, og rakið aöguua

aftur eftir Sturlungu til enda, svo að jeg hef þar engu við að bæta.

Vjer höfum þá farið yfir 199.—217. k. (Sturl.^), og sýnt, að

í þessum kafla muni Gizurar saga eigi hafa látið sjer nægja, að

segja frá þeim viðburðum einum, sem Gizurr er viö riðinn,

heldur einnig sagt bæði frá l^órarinssonum og Oddaverjum,

eins og í hinum síðari hluta sögunnar, enn þó mest frá Skag-

firðingum og sjerstaklega frá ættmönnum þeirra Brandssona og

Páls Kolbeinssonar. Hef jeg valið að taka þennan kafla fyrst fyrir,

af því að það er einna Ijósast, að því er snertir innskotsgrein-

arnar í honum, að þær hljóta að vera úr Gizurar sögu. Nú
skulum vjer taka fyrir hina fyrri þætti Sturlungu, íslendinga

sögu og fyrri hluta |>órðar sögu, aftur fyrir Flóabardaga, og sýna

líkur til, að í þeim þáttum muni sumt fleira, eun áður er tekið

fram, hafa slæðzt inn úr Gizurar sögu.

1 101. k. íslendinga sögu er sagt frá vígi Kálfs Guthorms-

sonar, f'óöur Jórimnar, möður Brandssma og mághonu Pals

Kölbeinssonar , Frásögnin er mjög greinileg, miklu greinilegri

enn svo, að líkur sjeu til, að Sturla pórðarson hafi samið hana

þannig. Fyrst eru taldir þeir menn, sem vóru í atförinni að

Kálfi, líkt og gert er allvíða í Gizurar sögu, t. d. í frásögninni

um Plugumýrarbrennu og Fagranessför. J>á er sagt frá viðtali

Kálfs og Oskar konu hans um morguninn, áður en þeir Kolbeinn

ungi komu, og kemur hjer fram lýsing á heimilislífi, sem svipar

til sögunnar um Guðmundardætur og viðtal þeirra Gró og Giz-

^ Sturl.i ni, 177. bls. ' II, 100. bls.
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urar í brennunni og fleira í Gizurar sögu. Híbýlaskipun á

Miklabæ er og mjög kunnuglega lýst. Síðan er sagt mjög nákvæm-
lega frá víginu, og er auðsjeð, að höfundinum er mjög ylgott til

Kálfs og þeirra feðga, sem drepnir eru. Loks er sagt, að heima-

menn hafi unnið líkuuum og hafi þeir feðgar verið færðir til

Höla, f>etta minnir á það, sem sagt er í Gizurar sögu, bæði um
Kolbein unga og um þá feðga, Brand og Staðar-Kolbein, að

hverri kirkju þeir hafi verið jarðaðir, eun sá er að eins munur-
inn, að því er Kálf snertir, að legstaður hans í kirkjugarðinum

er ekki nákvæmar tiltekinn. Alt þetta, enn þö sjerstaklega

skyldleikinn við Pál Kolbeinsson og Brandssonu, bendir til, að

þetta muni vera tekið úr Gizurar sögu. Enn þá hlýtur

einnig hin nákvæma frásögn í 100. kapítula, um tildrögin til

þess að Kálfr var veginn, að vera úr sömu sögunni. Er þar

sagt mjög ítarlega frá söguburði Einars skálphænu, er hann

rægði Kálf og aðra bændur við Kolbein. fað er ólíklegt, að

Sturla hafi haft svo nákvæmar sögur af innanhjeraðsdeilum Skag-

firðinga, og þó svo hefði verið, þá er ekki sennilegt, að hann

heföi sagt svo smásmuglega frá þeim. Að öllum líkindum hefur

Islendinga saga að eins haft stutta athugasemd um ósamþykki Kol-

beins við bændur og fylgi þeirra við Sighvat, og síðan sagt frá

norðurferð Orækju og atför þeirra að Kálfi og drápi þeirra feðga

í fám orðum. Einari skálphænu er iUa lýst, og auðsjeð, að höf-

undi sögunnar hefur verið kalt til hans.^

Einn af þeim mönnum, sem var að vígi Kálfs Guthorms-

sonar, var Guðmundr Ásbjarnarson. Segir sagan, að hann hafi

fyrstur gengið inn af þeim Kolbeinsmönnum og Ósk, kona Kálfs,

fagnað honum, enn hann orðið fár um. J>essi maður var síðar

veginn heima á Flugumýri af tveimur öðrum fylgdarmönnum Kol-

beins. Frá þessu er sagt í 122. k. íslendinga sögu, og er gefið

1 skyn, að f>órálfr Bjarnason fylgdarmaður Kolbeins, sem líka

bafði staðið yfir vígi Kálfs, hafi ráðið Guðmundi banaráð og

skotið uudan vegendunum raeð tilstyrk Helgu, konu Kolbeins.

Atburður þessi er í sögunni beinlínis settur í samband við vig

þeirra feöga, Kálfs og Guthorms.^ Hann er í sjálfu sjer svo

' Sturl.^ 11, 151.-154. bls. 'I, 321.—323. bls,

^ »Guðmundr Ásbjarnarson var með hónum (o: Kolbeini) eptir víg

þeirra feðga, Kálfs ok Guthorms* 'Sá atburðr var á Flugu-

mýri þrem vetrum eptir víg þeirra feðga, Kálfs ok Guthorms,

at «.
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ómerkilegur, að engar líkur eru til, að Sturla hafi getið lians.^í

sögu sinni, enda stendur hann ekki í neinu sambandi við neitt

í íslendinga sögu, hvorki á undan nje eftir, nema við frásögn-

ina um víg Kálfs, sem vjer höfum sjeð, að muni vera úr Giz-

urar sögu. f>essum kapltula ber því einnig að vísa til sætis í

Gizurar sögu.^ Merkilegt er það, að hann vantar í handritið í

Brit. Mus., og hefur því líklega ekki staðið í 122B, heldur að

eins í 122A, enn hvorugt handritið verður hjer haft til saman-

burðar, því að eyða er í þau bæði á þessum stað.

í 146. k. segir frá vígi pórálfs Bjarnasonar, þess er fyr var

getið. J>essi kapítuli stendur ekki fremur enn 122. k. í neinu

sambandi við söguna í kring, nema að eins við frásögnina um
víg Kálfs. |>órálfr hafði staðið yfir vígi Kálfs, sem fyr var sagt.

Brandr Kolbeinsson var forgöngumaður að vígi J>o'rálfs, enda stóð

honum það næst, því að haun átti Jórunni dóttur Kálfs, og ber

þó sagan það af Jórunni, að hún hafi hvatt Brand fram, enu

nokkuð er það, að Ósk, ekkja Kálfs, tengdamóðir Brands, galt

vígsbæturnar eftir fórálf, eftir því sem sagan sjálf segir, svo að

líklegt er, að þær mæðgur hafi þó ekki latt Brand stórræðanna.

Frásögniu er mjög ítarleg og svo kunnuglega sögð, aðengarlíkur

eru til, að hún sje eftir Sturlu, enda var |>órálfr ekki sá merk-

ismaður, að nokkrar líkur sjeu til, að Sturla hafi metið víg hans

þess vert, aö færa það í frásögur. |>eir menn, sem vóru í at-

förinni að |>órálfi, eru allir taldir mjög samvizkusamlega, eins og

þeir, sem vóru í atförinni að Kálfi (sbr. áður), Alt þetta, enn

þó einkum það, að þau Brandr og Jórunn eru svo mikið riðin

við þennan atburð, bendir til, að þessi kapítuli muni vera tek-

inn úr Gizurar sögu.^

Næst á imdan þessum kapítula stendur í 122A alllöng grein,

er segir frá vígi Vermundar Tumasonar á Ökrum, »frænda Kol-

beins unga«, og er hún prentuð neðanmáls í Sturl.^, af því að

hún stendur ekki í 122B. pað er auðsjeð, að þessi grein á ekki

heima í íslendinga sögu. Fyrst og fremst segir hún frá viðburöi,

sem að eins snertir sögu Skagafjarðar, enn kemur alls ekki við

efnið í Islendinga sögu. |>ar að auki er þessi viðburður ekki settur

inn á rjettan stað í íslendinga sögu eftir tímaröðinni, því að í upphafi

greinarinnar er sagt, að þetta hafi orðið »nokkrum vetrum eptir

1 Sturl.^ II, 184.-185. bls. ' I, 347.-348. bls.

" Sturl.i II. 227.-229. bls. ='1, 382.-384. bls.
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Örlygsstaðafund« (1238), enn í 147. k. og þar á eftir er sagan

ekki lengra komin enn að segja frá vetrinum eftir Prlygsstaða-

fund og sumrinu 1239, A milli þeirrar greinar, sem lijer um
ræðir, og 147. k. er frásögnin um fórálf (146. k.), sem vjer höf-

um eignað Gizurar sögu. J>að er ekki sagt, nær J>órálfr hafi

verið veginn, enn ef dæma má eftir röðinni í 122A, þá hefur

það orðið enn þá siðar enn víg Verraundar á Ökrum. |>etta

sýnir Ijóslega, að sagan um víg |>órálfs muni og vera innskots-

grein í Islendinga sögu. Sagan um þessi tvö víg fer fram í sama

hjeraðinu og er því líklegt, að hún sje öll úr sömu sögunni, Giz-

urar sögu. Frásögnin um víg Vermundar og hefnd eftir hann

er mjög ítarleg, og í henni kemur fyrir einn af þessum fyrir-

burðum, sem höfundur Gizurar sögu er vanur að prýða með sögu

sína. Hún endar og á því, líkt og frásögnin um víg Kálfs og

audlát þeirra Kolbeins unga, Brands Kolbeinssonar og Staðar-

Kolbeins, að Kolbeinn ungi hafi fært lík Vermundar tii kirkju

að Stað. Vermundr var skyldur Asbirningum, eftir því sem

sagan segir og föðurnafn hans bendir til, Bróðir hans, Bersi

Tumason, bjd að Móbergi, og er líklegt, að Tumi, faðir þeirra,

hafi verið sonur Bersa Vermundarsoymr^ sem fjell í Víðiness-

bardaga 1208 með Kolbeini Tumasyni, og lika bjó að Móbergi,

^nn að móðir Tuma haíi verið af Ásbirningaætt, og ef til vill

dóttir Tuma Kolbeinssonar, systir Kolbeins, er fjell í Víðinesi, þó

að hennar sje ekki getið meðal barna Tuma Kolbeinssonar, í

ættartðlum Sturlungu. Bersa hins eldra á Móbergi, Vermundar-

sonar, er og getið við Onundarbrennu í Guðmundar sögu dýra,

sem fylgdarmanus Kolbeins Tumasonar. Vermundr Tumason átti

og dóttur Halls forsteinssonar í Glaumbæ, þess hins sama manns,

5em reið suður með Páli Kolbeínssyni eftir Fagranessför og virð-

ist því hafa verið vinur Páls. Frændsemi Vermundar við As-

birninga og mægðirnar við Hall eru því til styrkingar, að sagau

um víg Vermundar sje tekin eftir Gizurar sögu.^

J>órðar saga kakala er framan af ómenguð af innskotsgrein-

um, og sjest það á því, að hún miðar alt við í>órð og er sögð

frá sjónarmiði hans manna. í>að er að eins á stöku stað, að

' Sturl.' IL 229.-231. bls. M, 381,—382. bls., neðanmáls.
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frásögnin bregður sjer snöggvast norður yfir fjöll til Kolbeins

unga, og þar er ekki grunlaust um, að safnandi Sturlungu hafi

hlaupið í Gizurar sögu. Svo stendur t. d. sagan um það, er

Hjalti biskupsson fór norður til Kolbeins í liðsbón gegn fórði

kakala, er þá var kominn með her manns í sveitir Hjalta, —
þessi saga stendur ekki á hnífrjettum £tað í frásögninni. Hún
hefði átt að standa, þar sem fyrst er sagt frá því, að í>órðr kom
í hjeraðið, því að sagan segir, að Hjalti hafi brugðið við þá sömu

nótt, er í^órðr kom, og riðið noröur, enn í stað þess fylgir aag-

an f>órði fyrst austur á Eangárvöllu, og hleypir greininni um
norðurferð Hjalta inn í miðja frásögnina um það, sem pórðr

hafðist að á Eangárvöllum.^ |>etta gæti bent til þess, að greinin

um Hjalta væri innskotsgrein og hefði slæðzt inn úr Gizurar

sögu. Og líkt mætti segja um frásögnina frá liðssafnaði Kol-

beins og suðurferð í 172. k. og sumt í sögunni um eltingaleik

þeirra Kolbeins og fórðar í 173.—174. k., einkum þar sem sagt

er, að Hallr Jónsson hafi verið, annar maðtcr enn Brandr Kol-

'beinsson, mest virtur af Norðlendingum.* Enn þó ber frásögnin

um þetta engar sýnilegar menjar þess, að hún sje úr Gizurar sögu

eða geti ekki verið ár í>6rðar sögu. Svo er og sagan um vest-

urferð Kolbeins og hans manna á hendur f>órði, bæði sjóferðina

og landferðina, í 176.— 178. k., öll sögð frá sjónarmiði pórðar

sögu og eflaust þaðan tekin, og sama er að segja um þá litlu

grein í 182. k., er segir frá njósnarferð Kolbeins suður Tví-

dægru.^ Aftur á móti segir 185. k. svo greinilega frá fundi

þeim, er Kolbeinn hjelt í Geldingaholti, þegar mein hans tók að

vaxa (árið 1244), að meiri líkur eru til, að sú frásögn sje úr

Gizurar sögu enn úr í>órðar sögu. Er þar alllangt mál um tölu

þá, er Kolbeinn hjelt á fundinum, sem varla getur verið upp-

haflegt í í>órðar sögu, með því líka að það minnir að suœu leytí

á tölur þær, er Gizurar saga leggur Gizuri í munn. Aftur virð-

ist sagan um sendiferð ^orsteins vestur, og einkum og sjer í

lagi um viðtal hans viö í>órð, vera því lík, sem hún gæti verið

úr pórðar sögu.*

1 186.-188. k. segir frá herferð Kolbeins vestur að Tuma

' Sturl.» IIL 16. bls. * II, 14. Lls.

=• Sturl.^ III, 19.—26. bls. UI, 16.-22. bls.

^ Sturl.^ m, 28.-35. og 42. bls. ' II, 24.—29. og 35.-36. bls.

* SturU- III, 46.-48. bls. MI, 39.-41. bls.
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Sighvatssyni og í Dali, og virðist hjer vera steypt saman báð-

um sögunum, |>drðar sögu og Gizurar sögu, svo að ervitt er að

greina þær í sundur. Frásögnin um liðssafnað Kolbeins í upp-

hafi 186. k. virðist helzt vera úr Gizurar sögu. Er þar nefndur

Brandr Kolbeinsson í fylgd Kolbeins, og setur Kolbeinn hann

ásamt Brodda |>orleifssyni til að vera fyrir því liði, sem til Dala

fór.^ J)að sem þar fer á eftir, virðist ílest vera sagt frá sjónar-

miði Vestanmanna, og er því h'klega úr |>í5rðar sögu, Enn seint

í 186. k. fer að bera á missögnum í handritunum, sem svo mikið

kveður að, að auðsjeð er, að hjer fara saman tvær sjálfstæðar

frásagnir. Svo er t. d. öðruvísi sagt frá viðureign J>orvarðs

matkröks við þá feðga Stein og Ara í Bæ í 122A enn í hand-

ritinu 1 Brit. Mua., sem vafalauat er runnið frá 122B, meðan

það var heilt. 122A segir, að Ari hafi gengið út móti þeim

Skagfirðingum og forvarðr höggvið af honum höndina úti. Síðan

hafi porvarðr gengið til stofu og höggvið á báðar hendur Steini,

föður Ara, er hann hafði lagt á víxl á hnje sjer, og af aðra, enn

önmir Jiaft loðað við og aldrei orðið nýt. Enn handritið í Brit.

Mus. segir, að þeir feðgar hafi báðir setið í stofu, þegar í>orvarðr

kom inn, og hafi hann fyrst höggvið háðar hendiir af Steini,

og síðan höggvið til Ara og sært hann rajög. Líklegt þykir

mjer, að textinn í Br.''' sje tekinn eftir Gizurar sögu, enn hinn

úr J>órðar sögu. f>á kemur frásögnin um aðfarir Kolbeins á

Reykjahólum og dráp Tuma Sighvatssonar, og er hún framan af

mjög mismunandi í handritunum. 122A segir mjög nákvæmlega

frá öllu því, sem fram fór á Keykjahólum, áður enn þeir Kol-

beinn komu, að Tumi Ijet flota skipi, að Böðvarr Oddason og

l>órálfr Kolbeinsson o. fl. vóru þar fyrir, að menn gengu til

matar um kveldið, enn tveir nafngreindir menn vóru á verði, að

varðmennirnir sáu til Kolbeinsmanna hjá Miðhúsum og sögðu

þeim til, sem að mat sátu, að Tumi hafi fyrsfc haldið, að menn-

irnir, sem til sást, væru njósnarmenn sínir, síðan, að þeir væru

Króksfirðingar, sem hann hafði þangað sfcefnt, þangað til kallað

var, að ófriður væri og hvað langt þeir væru komnir; hafi þeir

Tumi þá hlaupið út og sumir sfcefnt til skips, enn sumir af vell-

inum, og sumir hlaupið til kirkju, og farið sundurlaust »nær sér

hverr«. í>etta er alt sagt frá sjónarmiði Reykhólamanna, og er

' Sturl.i III, 48.-49. bls. ^ II, 41. bls.

^ Svo nefni jeg bandritið í Brit. Mus.
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eflaust úr J>órðar sögu. Enn 122B, sem hjer er til samanburðar,

og Br. segja ekkert frá því, sem fram fdr á Reykjahólum fyr

enn þeir Kolbeinn komu þangað, annað enn það, að menn hafi

verið þar úti, er Kolbeinsmenn komu að Miðhúsum, og þrætt um,

hvort vera mundi fjenaður eða mannareið. Hafi þeir, er feigir

vdru, sagt, að fjenaður væri, enn konur, að það væri mannareið.

J>etta er alt aunað enn það, sem 122A segir um viðtal manna
á Eeykjahólum, og er eflaust úr Gizurar sögu. f>ar næst stendur

í 122B og Br., að þetta hafi verið >týsdag fjdrum nóttum fyrir

Jónsmessu Hólabiskups«, enn í 122A stendur engin slík dag-

setning, og er líklegt, að hún sje úr Gizurar sögu, því að höf-

undur hcnnar er mjög nákvæmur í þvi að dagsetja viðburðina.

J>á segir í 122B og Br., að þeir Tumi hafi eigi orðið fyr búnir

brott af bænum, enn hinir komu »it neðra gegnt Hólum, en

sumir innan at garði«, og er hjer aftur sjálfstæð frásögn, sem er

sögð frá sjónarmiði þeirra, sem að koma, og því án efa úr Giz-

urar sðgu. f>á kemur í 122B og Br.: íEn þeir stefndu til skips-

Í7is. Hljóp þá sér hverr*. J>etta er bersýnilega ágrip af því,

sem stendur í 122A og áður er tilfært, og sjest þaðmeðal annars

á því, að hjer er talað um >skip?'(5«, eins og búið væri að segja

frá því áður, enn um það er ekki getið í 122B og Br. pá kemur

frásögnin um vígin á Reykjahólum, og fara hjer auðsjáanlega

tvær sögur saman í 122B og Br. Frásögnin um víg Bárðs Snorra-

sonar er sjálfstæð og miklu ítarlegri í 122B og Br. enn í 122A;

122B og Br. segja, að hann hafi verið drepinn heima í túninu.

enn 122A, að hann hafi komizt skamt af vellinum og verið drep-

inn hjá stöðli; 122B og Br. bæta þvi við, að hann hafi reynt

þrisvar að komast á hestbak, enn ekki getað, segja, að hann hafi

haft þrjá tigi sára, enn ekkert í höfði, og hjer hafi komið fram

spásögn Guðmundar biskups, sú er hann sagði, þegar hann vígöi

Bárð, að hann raundi ekki saka í höfuðið. Ekkert af þessu

stendur í 122A, enn í Guðmundar sögu finnum vjer svipaða frá-

sögn um dauða Bárðar, sem er höfö eftir f>orláki Narfasyni.^ Nú
var J>or]ákr bróðursonur Bárðar Snorrasonar, og er því liklegt,

að þessi frásögn ura víg Bárðar sje upphafiega samsett af hon-

um, eins og Guðmundar saga sogir, enda er í hinum sama kapí-

tula Guðmundar sögu sagt frá líkri spásögn Guðmundar um

Narfa föður J>orláks. Enn forlákr var bróðir pórðar Narfasonar,

' Bisk. I. 596.-597. bls.
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þess er maima mest er riðinn við Sturlungusafnið. Af þessum

ástæðum er það líklegt, að safnandi Sturlungu hafi bætt þessu

um Bárð við frá sjálfum sjer, af því að Bárðr hafi verið ná-

kominn honum, og að það sje hvorki úr Gizurar sögu nje

förðar sögu. Eftir söguna um víg Bárðar bætir 122A við:

»Stefáa Bjarnarson vannáhónum« (o: Bárði). 122B og Br. hafa

ekki þessa grein hjer á þessum stað, heldur hverfa fyrst að vígi

Gríras Guömundarsonar, og þegar búið er að segja frá því. koma
þau með greinina, eins og Stefáu haíi unnið á Grími, enn ekki

Bárði. petta kemur af þvi, að 122B og Br. hafa hjer ruglað

röðinni. í 122A er alveg tilsvarandi frásögn um víg Gríms.

enn hún kemur ekki fyr enn nokkru síðar, þegar búið er að

segja frá vígi Böövars frá Hvoli, f>órálfs Kolbeinssonar og f>or-

geirs stafsenda. Sagan um víg allra þessara manna er sam-

hljóða í öUu verulegu í báöum handritaflokkunum, enn sá er að

eins munurinn, að 122B og Br. flytja víg Gríms fram fyrir og

segja það fyrst, enn hafa í ógáti sett það inn á undan setn-

ingunni: »Stefán Bjarnarson vann á hónum<í, í staðinn fyrir á

eftir henni. í því, sem á eftir fer, eru handritin að mestu sam-

hljóða. enn þó er það athugavert, að 122B og Br. segja tvisvar

frá því, að |>orkatli dráttarhamri vóru grið gefin, og er ekkert

tilsvarandi í 122A á fyrri staðnum, þar sem segir, að |>orkell

hafi varizt vel og honum haíi verið gefin grið, af því að vinir

hans vóru margir með Kolbeini, enn á síðari staðnum ber hand-

ritunum saman. |>etta svnir, að 122B og Br. hafa haft fyrir

sjer tvær sögur, líklega Gizurar sögu á fyrri staðnum, enn

í>órðar sögu á hinum síðari. Líka kalla 122B og Br. þann

mann Arna Bóthildarson, sem nefndur er Arni Snorrason í

122A, og bæta því við um Stefán, einn af þeim, er tóku Tuma
höndum, að hann hafi verið hróðir f^orsteins^ balta. Frásögnin

um víg Tuma er svo að segja samhljóða í handritunum; þó er

hún í sumum atriðum nokkru fyllri í 122B og Br. enn í 122A,

enn ekki þó svo, að neitt verði af því ráðið. I 188. k. er sagt

' Á líklega að vera pórarins, sbr. Sturl.' IIL 26. og 28. bls. ^ n. 22.

og 24. bls. Guðbrandur Vigfússon hefur sjálfur leiðrjett þetta

aftan við útgáfu sína, enn i registrinu ruglar hann þessum þór-

arni balta saman við þórarin baUa. einn af fylgdarmönnum Órækju,

er var drepinn 1236 og er alt annar maður (Sturl.^ 11, 179. bls.

2
1, 343. bls.).
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frá atförum þeirra Skagfirðinga, sem í Dali fóru, og þeir Brandr

Kolbeinsson vóru fyrir. Textinn í 122B og Br. er hjer að eins

stutt ágrip móts við textann í 122A, enn þó er röðin nokkuð

öðruvísi og um stöku atriði ber á milli. Eöðin í 122B og Br.

lýsir ókunnugleika í Dölum, því að bæirnir, sem þeir Broddi

komu við á, eru þartaldir í þessariröð: Gröf, Hjarðarholt, Leið-

ólfsstaðir, Hvammr, Akr, enn í 122A sýnir öll frásögnin mjög

mikinn kunnugleika, og þar eru Leiðólfsstaðir næst á eftir Gröf,

sem rjett er og eðlilegt. pessi ókunnugleiki þess manns, sem

samið hefur textann í 122B og Br., í Dölum bendir til, að hann hafi

haft fyrir sjer Gizurar sögu. f>essi ókunnugleiki kemur einnig

fram í því, að höf. tilfærir ekki skirnarnafn þess manns, sem

drepinn var í Gröf, enn segir að eins, að hann hafi verið »son

Oxa Mássonar*, og ekki veit hann heldur nein deili á þeim

mauni, sem drepinn var á Akri, nema að hann hafi heitið Gils.

122A nefnir hinn fyrra >Jón son Fáls Mássonar*, enn hinn síð-

ara ^porleif son Gils |>orleifs8onar<c, Aftur á móti segja 122B

og Br. það fyllra enn 122A, að sá maður, sem á Akri var drep-

inn, hafi verið húskarl Svertings í Hvaraini. Allar þessar mis-

sagnir sýna, að hjer fara saman tvær sjálfstæðar sögur, og að

122B og Br. fylgja Gizurar sögu, enn 122A |>órðar sögu, Til

þess bendir og það, að 122B og Br. minnast ekki sjerstaklega á

aðfarir þeirra Brands í Tungu nje á níðvísu kerlingarinnar um
þá, sem alt er sagt svo greinilega í 122A. Alt er þetta eðlilegt

frá sjónarmiði Gizurar sögu, því að höfundi hennar hefur ekki

þótt þessi ránsferð vera Brandi til neins sóma, og því hefur

hann farið fljótt yfir. Hins vegar er hin ítarlega frásögn í 122A

jafn eðlileg frá sjónarmiði f>órðar sögu. Eitt er það þó í 122A,

sem mjer er grunur á, að sje úr Gizurar sögu. J>að er athuga-

semdin um það, að Brandr hafi á engum mönnum unnið, meðan

hann var einn síns liðs, frá því hann skildi við Brodda, þangað til

þeir hittust í Hjarðarholti. Sömuleiðis getur verið, að atburður

sá, sem J>orbjarnar Sælendings er viö getið, sje sagður að nokkru

leyti eftir Gizurar sögu, því að forbjörn er einn af heimildar-

mönnum þessarar sögu. AUur hinn síðari hluti 188. k. er sagður

frá sjónarmiði pórðar sögu og vafalaust þaðan tekinn,^

Ekki getur heldur neinn efi leikið á því, að 189. og 190. k.

sje úr f>órðar sögu. Enn í 191. og 192. k. segir frá búningi

' SinvV m, 48.-57. bls. MI, 41.-49. bls.
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Kolbeins í sjóferðina gegn fórði (á undan Flóabardaga), og er

sú frásögn allnákvæm, svo að líkur eru til, að hjer hafi Gizurar

saga verið höfð til hliðsjónar. Að upphafið á 192. k. sje úr

Gizurar sögu, styrkist og við það, aö Hrani Koðransson er þar

nefndur sem einn skipstjórnarmaður Kolbeins. En vjer höfum

áður tekið fram, að miklu síðar í sögunni, í 213. k., sem eflaust

er úr fórðar sögu, er Hrani nefndur á þann hátt, að auðsjeð er,

að hans muui ekki hafa verið áður getið í söguuni. Af þessu

virðist mega ráða, að alt skipstjóratalið og lýsingin á skipunum

í 192. k. sje ekki úr J^órðar sögu, heldur úrGizurar sögu. Enn

þetta stendur aftur í svo nánu sambandi við söguna um skipa-

aðdrættina í upphafi 191. k., að eitt verður yfir það altaðganga.

í>að sem segir um landferð Brands vestur í Miðfjörð, er og sagt

frá sjónarmiði Norðanmanna, og eins niðurlag kapítulans um
það, að Brandr reið norður aftur, er hann spurði liðssafnað Sturlu

jþórðarsonar. fetta er því að öUum líkindum úr Gizurar sögu,

enn inn í þessa frásögn er aukið sögunni um liðssafnað Sturiu og

ferð hans norðuryfir Haukadalsskarð, og er það alt sagt frá sjón-

armiði J>órðar sögu og vafalaust tekið úr henni.^

Frásögnin um Flóabardaga í síðari hluta 192. k. og í 193.

k. virðist mestöU vera úr fórðar sögu. J>ó er h'klegt, að sagan

um viðbúnað þeirra Kolbeins, áður fundum bar saman, í 192. k.,

og um fyrirsögn hans um orustuna og eggjun sinna manna í

193. k. (eftir vísurnar) sje úr Gizurar sögu, og fieira kann það

að vera, enn nú er mjög ervitt að greina það úr. 194. k., um
undankomu 5>órðar, er vafalaust úr fórðar sögu. Aftur á móti

segir 195. k. frá því, hvað þeir Kolbeinn höfðust að eftir bar-

dagann, og er hann víst að mestu úr Gizurar sögu. Síðast í

þessum kapítula er ræða, sem Kolbeinn hjelt, og minnir hún á

ræðu Gizurar fyrir liði sínu á undan Örlygsstaðabardaga. í 196.

k. víkur sagan aftur að f>órði, og er hann eflaust úr fórðar
sögu. 197. k. heldur fyrst áfram sögunni um ferð Kolbeins

vestur, enn sögublærinn virðist þó heldur mæla með því, að þetta

sje úr fórðar sögu, t. d. það sem segir um hvalatöku Kolbeins

og hvalabreunu. Vera kann, að biandað sje sögunum. Enn brátt

víkur sagan að fórði og segir frá njósnum hans og liðssafnaði,

og er það eflaust úr fórðar sögu. J>að sem sagan segir um
komu Kolbeins í Æðey og trúnaðareiða ísfirðinga við hann, gæti

' Slurl.^ III, 59.—61. bls. ' II, 51.—53. bls.
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að vísu verið úr Gizurar sögu, enn þó er sumt í frásögninm,

sem bendir til, að það sje heldur úr J>órðar sögu.^ í 198. k.

er sagt frá norðurferð f^órðar og sáttaumleitan, og er sá kapí-

tuli án efa allur úr pórðar sögu.^ J)á kemur í 199. k. sagan

um sættir þeirra Kolbeins og fórðar og frá andláti Kolbeins, og

erum vjer nú komnir að þeim katia, sem áður var rannsakaður.

Jeg þykist hjer að framan hafa fært fullar sönnur á, að í

íslendinga sögu og pórðar sögu sjeu ýmsar innskotsgreinar, sem

ekki eiga heima í þessum sögum frá upphafi og allar hafa það

sameiginlegt, að þær segja frá þeim viðburöum, er gerast í Skaga-

firði, eða þeim, sem Skagfirðingar eru við riðnir. Hitt getur

verið meira efamál, hvort þessar innskotsgreinar eru teknar úr

sjerstakri Skagfirðinga sögu eða úr Gizurar sögu og Skagfirðinga,

eins og jeg hef haldið fram, af þeim ástæðum, sem áður eru til

greindar. Vist er það, að í þessum greinum bregður fyrir ýmsu

því, er sjerstaklega einkennir Gizurar sögu: greinilegri upptaln-

ingu þeirra manna, sem í aðför eru, Ij'sing á heimilislífi, ræðum

og skagfirzkum fyrirburðum, og að þær einkum segja frá þeim

mönnum, sem nákomnastir vóru Páli Kolbeinssyni og Brands-

sonum, helztu heimildarmönnum Gizurar sögu. Og í frásögn-

inni um andlát Kolbeins unga og viðureign þeirra Brands og

Gizurar við í>órð, renna þessar greinar eftir efni sínu alveg sam-

an við Gizurar sögu. Jeg neita því ekki, að það geti verið, að

innskotsgreiuarnar sjeu teknar úr sjerstakri Skagfirðinga sögu,

enn hún hlýtur þá að vera rituð af sama manninum, sem samið

hefur Gizurar sögu. Samt sem áður viröist það ekki vera mjög

líklegt, að sami maðurinn hafi samið tvær sögur, aðra af Skag-

firðingum, enn aðra af Gizuri og Haukdælum, einkum þar sem

saga Skagfirðinga og Haukdæla er svo samtvinnuð, sem áður er

sýnt. Hitt er einfaldast og eðlilegast í alla staði, að heimfæra

þessar innskotsgreinar til Gizurar sögu, þar sem þær bera mörg

hin sömu einkenni og hún, og eru bersýnilega runnar frá sömu

heimildarmönnum.

^ Einkum orðin: >Skutusk þá xnargir í trúnaðinum við þórð, en sumir

lágu úti á fjöllum meö bú sín, svá at aleyða vóru bæirnir eptir*.

» Sturl^ III, 61.— 77. bls. 53.-65. bls.
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TJm aldur sögunnar og höfund gefa þær innskotsgreinar,

sem nú var getiðj engar nýjar skýringar. f>ær staðfesta að eins

það, sem áður er fundið, að höfundurinn hafi verið nákominn

Páli Kolbeinssyni og Brandssonum, og að sagan muni vera

samin eftir það, að landið komst undir konung. Að því er síð-

ara atriðið snertir, skal jeg taka það fram, að í frásögninni um
viðtal Kolbeins unga við vini sína í banalegunni, er þess getið,

að þar hafi verið við »I3randr prestr Jdnsson, ei síðan var hiskii^

at Hólum«. Brandrvar að eins eitt ár biskup (1268—1264), og

hlýtur þetta að vera ritað eftir dauða hans, eða eftir árið 1264.

11. þáttur.

Ættartðlnr StQrlangn.

(ísl 5. 1. Jc, i SturU)

Ættartölur þessar bera þess Jjós merki, að Sturlungu-safnandinn

hefur um þær fjallað, því að þrjár af þeim eru raktar niður til

Skarðs-Snorra eða konu hans eða til Ketils porlákssonar, móð-

urföður Narfasona, enn til þeirra er safnaudi Sturlungu vanur að

rekja. í>essar þrjár ættir eru: 1) Svínfellingar (Sturl^ I, 51. bls,

M, 192. bls.); 2) Seldælir (s. st.); 3) ætt í>orstein3 rangláts

(SturL^ I, 53. bls. ^I, 194. bls.).' Hins vegar er það auðsjeð,

að ættliðunum til Skarðs-Snorra í ættartölu Svínfellinga er síðar

við aukið, því að þeir standa aftan við alla ættartöluna, enn eru

þó taldir til Halldóru, dóttur Jóns Sigmundarsonar hins eldra,

og hefðic því átt að standa fyr i œttartölunni, þar sem getið er

um Orm, bróður Halldóru. Líka er það athugavert, að liðirnir

eru taldir upp á við frá Skarðs-Snorra til Jóns, enn að öðru leyti

er ættartalan alstaðar rakin niður á við^ eins og allar þessar

ættartölur. Móðurætt Ketils forlákssonar er og lausiega skeytt

aftan við ættartölu J^orsteins rangláts og er líka rakin npp á við.

í>að er því Ijóst, að ættartölum þessum til Skarðs-Snorra og

^ í eldri útgáfuna vantar þann kafla, sem rekur móðurætt Ketils

þorlákssonar upp til ýínsra manna (aftast í ættbálki uýju útgáf-

unnar), hvernig sem nú á því stendur. þessi ættartala virðist þó

hafa staðið í báðum skinnhandritunum samkvæmt nýju útgáfunni.
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Ketils er síðar við bætt af safnanda Sturlungu, og hljóta því

ættartölurnar í lieild sinni að vera eldri enn Sturlungusafnið.

Safnandi Sturlungu hlýtur því að hafa haft þessar ættar-

tölur fyrir sjer, sjálfsagt í einhverri af sögum þeim, er hann tók

inn í safu sitt. 1 handritunum stauda þær næst fyrir framan

Sturlu sögu.^ |>að má telja víst, að safnandinn hafi ekki haft

þær úr Geirmundarþætti cða f>orgils sögu og Hafiiða, sem stauda

á tindan ættartölunum. enda standa engar af ættartölunum í

neinu sambandi við efnið í þessum þáttum. fær hljóta því að

hafa verið tengdar við einhverja af þeim sögum, sem á eftir fara.

Áf því að ættartölurnar standa í handritunum næst á undan

Sturlu sögu, virðist liggja næst að álykta, að þær hafi frá upp-

hafi staðið framan við hana. Og að vísu standa tvær hinar

íyrstu ættartölur — Oddaverja og Sturlunga — í mjög nánu sam-

bandi við Sturlu sögu, sem segir frá Hvamm-Sturlu og í síðari

kafla sögunnar frá Jóni Loptssyni. Enn allar hinar ættartöl-

urnar (Ásbirninga, Svínfellinga, Seldæla, og ættbálkur forsteins

rangláts) eru Sturlu sögu óviðkomandi. Auk þess rekur Sturlu

saga sjálf að nokkru leyti ætt Sturlunga,^ svo að ób'klegt er, að

ættartala þeirra hafi frá upphafi staðið sjerstök framan við Sturlu

sögu, því að þá væri ættartalan, sem stendur inni í sögunni,

óþörf upptekning. Sturlu saga er því með engu móti einhlít til

að skýra fyrir oss, hvernig á þessum ættartölukafia stendur.

Ekki eru neinar líkur til, að ættartölurnar hafi nokkurn

tíma staðið í neinu sambandi við prestsögu Guðmundar góða eða

sögu Guðmundar dýra eða Hrafns sögu, því að þær snerta lítið

eða ekki neitt efnið í þessum sögum, og þar að auki rekja sög-

urnar sjálfar ættir þeirra manna, sem þær segjafrá. Ætt Hrafns

Sveinbjarnarsonar (Seldælaætt) og Vatnsfirðingaætt eru að vísu

raktar í ættartölubálkinum, og kynni því ef til vill einhver að

vilja setja hann í samband við Hrafns sögu, sem mest segir frá

Hrafni og ^orvaldi Vatnsfirðing. Enn þessar ættir eru líka þær

einu í ættartölubálkinum, sem snerta Hrafns sögu verulega, og

^ Sturl.i I, 48.-53. hls. H, Prolegomena CYIII. hls.

Sturl.i I, 55, hls. ^ 41, hls, Ein ósamkvæmni er hjer milli Sturlu

sögu og ættartölubálksins. Sturlu saga kallar Álöfu, friUu Sturlu,

dóttur þorgeirs Kuggasonar, enu ættartölubálkurinn Vilhjálmsdóttur.

Vafalaust er þessi ósamkvæmni handritunum að kenna, og hefur

víst eiun œttliður (Vilhjálmr?) eða íleiri fallið úr Sturlu sögu.



svo ber þess að gæta, að hin sjerstaka Hrafns saga rekur ættar-

fcölu Seldæla og Vatnsfirðinga/ og virðast þær ættartölur vera

sjálfstæðar og óháðar ættartölubálki Sturlungu.

Af sögum þeim, sem fara á eftir ættartölubálkinum, er engin

svo vaxin, að til mála geti komið að setja ættartölubálkinn í

samband við neina þeirra, nema Islendinga saga ein. Hún ein

er svo efnismikil og víðtæk, að allar þær ættir, sem taldar eru

í ættartölubálkinum, snerta hana, sumar meira, aðrar minna.

Jeg verð því að telja það vafalaust, að þessar ættartölur, sem

bera það með sjer, að þær eru eldri enn Sturlungusafnið, hafi

frá upphafi staðið í sambandi við íslendinga sögu Sturlu og sjeu

samdar af honum, og er jeg aö svo miMtí Ze^í^samdöma Guðbr.

Vigfússyni, sem hefur skipað þeim framan við þessa sögu í út-

gáfu sinni, auðvitað af því að hann eignar þær Sturlu. Enn
hins vegar hygg jeg, að rjettara hefði verið að láta þennan ætt-

bálk halda þeim stað, sem hann hefur í handritunum, fyrir fram-

an Sturlu sögu. Eins og jeg síðar mun sýna, er íslendinga

saga Sturlu beinlínis áframhald af Sturlu sögu. |>að getur varla

verið komið af hendingu, að ættbálkurinn stendur á þessum stað,

og að 2 hinar fyrstu ættir, sem hann rekur, snerta svo mikið

efni þessarar sögu. J>etta verður varla skýrt öðruvísi enn svo,

að Sturla hafi sjálfur skeytt ættartölubálkinn framan við Sturlu

sögu, enn Islendinga sögu sína aftur aftan við hana, og að safn-

andi Sturlungu hafi haft fyrir sjer handrit, þar sem þetta þrent

kom hvað á eftir öðru í þessari röð.

12. þáttur.

Um ísIendÍDga sögn Sturln Þörðarsonar.

Rannsókn þessarar sögu er nú miklu aðgengilegri, þegar

búið er að vinsa úr henni þær greinar, sem ekki hafa átt heima

í henni frá upphafi, eins og vjer höfum gert hjer að framan. í

þættinum um J>(5rðar sögu munum vjer sýna, að Islendinga saga

nær ekki lengra enn aftur fyrir 163. k. 1 útgáfu Guðbrands Vig-

fússonar, eða, með öðrum orðum, þangað sem fórðar saga

byrjar.

' Sturl.2 II. 275. og 285. bls. Bísk. I, 639. og 651. bls.
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Fyrsta spurningin, sem hjer verður fyrir oss, er:* Hefur

Sturla J>órðarson samið íslendinga sögu? Vjer munum nú sýna,

að svo sje. Köksemdirnar fyrir því eru bæði leiddar af vitnis-

burðum fornrita og af sögunni sjálfri.

Vitnisburðir þeir, sem fyrir koma í fornum ritum, um það,

að Sturla sje höfundur íslendinga sögu, eru þeir sem nú skal

greina:

1. :^Miðsaga« Guðmundar biskups vitnar á tveim stöðum til

íslendinga sögu Sturlu* Fyrri staðurinn er svo látandi: »|>essi

jartegu^ varð í utanferð Guðmundar biskups, þeirri er fyr var

frá sagt, þá er þeir feðgar tóku hann nauðgan, Sighvatr ok

Stulla, ok létu utan fara nauðgan eptir Grímseyjarför, svá sem

Sturla |>órðarson segir í Islendinga sögu, at þá varð mart til frá-

sagna í jarteinum ok spásögum ok fáheyröum tíðindum, þeim

er gerðust í hans utanferð, þeirri er hann kom út á Borðeyri í

Hrútafirði«.2 fessi staður vísar til 50. k. íslendinga sögu

(Sturl.*'^), f>ar segir svo: »|>etta sumar it sama létu þeir Sig-

hvatr Guðmund biskup fara útan ok harðléga leikinn af óvin-

um sínum. Var hann þá nökkura vetr í Noregi. Ok görðusk

þar þá margir merkilegir hlutir um háttu hans ok spásagnir«.*

|>egar þetta tvent er saman borið, þá sjest, að höf. Guðraundar

sögu hefur tekið hina tilvitnuðu grein svo að segja orðrjetta inn

í rit sitt með nokkrum viðaukum frá sjálfum sjen Tilvituun

þessi er sjerstaklega merkileg af þeirri ástæðu, að hún sýnir eigi

að eins, að sá kafli Sturlungu, er þetta stendur í, er íslendinga

saga Sturiu, heldur og, að Sturla hefur trúað á jarteiuir og spá-

sagnir Guðmundar biskups.

2. Hin tilvitnunin í »miðsögunni« er á þessa leið: »F(5r

hann (o: Guðmundr biskup) þá víða um sýslu sína ok enn víða

annarsstaðar um landit, svá sem Stuíla sagði í íslendinga sögu«.^

Hjer er átt við ferðir Guðmundar biskups um landið, eftir það

að hann kom út á Borðeyri sumarið 1226, sem sagt er frá rjett

á undan í »miösögunni«. íslendinga saga segir frá útkomu

* Hjer er átt við jartein þá, er Guðmundr biskup á að hafa gert í

Noregi, er hann braut silfurbolla í þrjá jafna parta til að gefa

þremur fátækum mönnum.
" Bisk. I, 589. bls.

^ Sturl.^ II, 71. bls. ^I, 257. bls.

* Bisk. L 591. bls.
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biskups í 63. og síðar í sögunni er víða sagt frá ferðum

biskups bæði um sýslu sína og annarsstaðar um landið, og vísar

tilvitnunin til þess alls, enn ekki til neins sjerstaks kapítula í

islendinga sögu, eins og Guðbrandur Vigfússon heldur.^ Með
þessari tilvitnun er þá Sturlu beinlínis eignaður sá kafii Islend-

inga sögUj sem nær frá útkomu biskups á Borðeyri 1226 (63. k.)

og aftur fyrir fundinn í Flatatungu 1234 (103. k.), þegar biskup

hætti að ferðast og settist um kyrt.

Báðar þær tilvitnanir, sem nú vdru greindar, gýna það Ijós-

lega, að það, sem Sturla haföi skrifað um sögu Guðmundar bisk-

ups, var að eins partur af öðru stærra og víðtækara söguriti,

sem sagði frá íslendingum þeim, sem samtíða vóru biskupi,

ásamt honum, og þetta sögurit, sem vísað er til, getur ekki

verið neitt annað enn sá þáttur Sturlungu, sem vjer nefnum Is-

lendinga sögu. Nokkuð öðru máli er að gegna um tvær tilvitn-

anir í Guðmundar sögu Arngríras.

3. Fyrri tilvitnunin hjá Arngrími er í 40. k., þar sem Arn-

grímr segir frá viðureign Guðmundar við Selkollu. par stendur

þessi grein: »Stendr sút þessi með svá miklu áfalli, sem herra

Sturla váttar, er þesaa sögu samsetti, at sumir lágu blindir,

sumir beinbrotnir, aðrir með öllu dauðir, svá at öll sú héraðs-

bygð var uppnæm til auðnar, áðr læknir kom«.^ í greininni

um Guðmundar sögu Arngríms hef jeg sýnt, að Arngrímr

eignar hjer Sturlu meira, enn hann á, er hann eignar hon-

um hina greinilegu frásögn um SelkoUu, sem stendur í hin-

um yngri Guðmundar sögum, enn aldrei hefur staðið í íslend-

inga sögu. íslendinga saga er hjer ekki nefnd á nafn, heldur

að eins sagt, að Sturla hafi samsett »þessa sögu«, sem ekki

getur verið annað enn hin sjersfcaka biskupssaga Guðmundar, er

Arngrímr hafði fyrir sjer. Arngrímr virðist, með öðrum orðum,

að eins þekkja biskupssöguna sem sjerstaka sögu, er hann eignar

Sturlu, líklega af því, að hann fann í henni líkar tilvitnanir til

' Sturl.^ II, 90, bls, 2
1, 272. bls,

' Sturl.2 Prolegg. ciii. bls. Frá ferðum biskups, eftir það að hann
kom út i þetta sinn, er sagt í 67. k. (Sturl.^ II, 96.-97. bls. ' I,

277.-278. bls,), 81. k. (Sturl.^ II, 117.—119. Ms. 293.—295. bls.),

86.-87. k. {SixLvV II, 126.— 128. bls. I, 301.—303. bls.) og 103. k,

(Sturl.^ II, 155.-156. bls. ^I, 32á-.—325. bls.).

^ Bisk. I, 78. bls.

25*



Sturlu, eins og enn standa í miðsögunni, enn hann virðist ekki

hafa neitt veður af því, að biskupssagan var ekki frá upphafi

sjálfstæð saga, heldur útdráttur úr stærra riti, íslendinga sögu

Sturlu. Vitnisburður Arngríms hefur því ekki aðra þýðingu enn

þá, að hann styður vottorð »miðsögunnar« um það, að Sturla

hafi ritað um Guðmund biskup, enn um íslendinga sögu fræðir

hann oas að öðru leyti ekki neitt.

4. Sama er að segja um hina tilvitnunina í Guðmundar

sögu Arngríms, i 76. kapítula. J>ar segir Arngrímr: ^fHefir

þessi sami Sturla skrifat marga merkilega hluti af herra Guð-

mundi biskupi«.^ Þ^ssi tilvitnun nefnir ekki Islendinga sögu á

nafn fremur enn hin, og virðist því eins og hún benda til þess,

að Arngrimr hafi ekki þekt biskupssöguna í sambandi við Is-

lendinga sögu, heldur að eins sem sjerstaka sögu, og eignað hana

Sturlu.

5. Merkilegasta tilvitnunin til íslendinga sögu er sú, sem

stendur í Sturlungu sjálfri í formála þeim, er handritiu hafa, þar

sem mætast Sturlu saga og prestsaga Guðmundar. Af því að

formáli þessi hefur svo mikla þýðingu bæði fyrir sögu Sturlungu-

safnsins í heild sinni, og fyrir þá spurningu, sem hjer ræðir um,

hvort Sturla sje höfundur Islendinga sögu, þá set jeg hann hjer

orðrjettan:

»Margar sögur verða hér samtíða, ok má þó eigi allar senn

rita: Saga Thorlaks biskups ins helga ok Guðmundar ins góða

Arasonar, þar til er hann var vígðr til prestz. Saga Guðmund-

ar ins dýra hefzt þrem vetrum eptir andlát Sturlu, ok lýkr, þá

er Brandr biskup er andaðr, en Guðmundr inn góði er þá vígðr

til biskups. Saga Hrafns Sveinbjarnarsonar ok forvallz Snorra-

sonar er samtíða sögu Guðmundar ins góða, ok lykzt hón eptir

andlát Brandz biskups, svá sem Sturla J>órðarson segir í íslend-

inga sögu.''^ Flestar allar sögur, þær er gerz höfðu á Islandi*

áðr Brandr biskup Sæmundarson andaðiz, vóru ritaðar, en þær

sögur, er síðan hafa gerzt, vóru litt ritaðar, áðr Sturla skáld

í^órðarson sagði fyrir íslendinga sögur.^ Ok hafði hann þar til

' Bisk. II, 162. bls.

' >íslendinga sögum« 122A.

^ 122A raðar orðunum Öðruvísi, á þessa leið: >Flestar allar sogor

þær er hér hafa gorz á Islandi vóru ritaöar. áðr Brandr biskup

Semtindarson andaðiz. En þær sogor er síðan hafa gorz voru lí^^

ritaðar, áðr Sturli skalld þorðar son sagði fyrir Islendioga sogor^.



vísendi af fröðum mönnum, þeira er v(5ru á ofanverðum^ dögum
hans, en sumt eptir bréfum þeim, er þeir rituðu, er þeim vóru

samtíða, er sögurnar eru frá. Marga hluti mátti hann sjálfr sjá

ok heyra,^ þá er gerðuz á hans dögum til stórtíðenda, Ok
treystum^ vér hónum bæði vel til viz ok einarðar at segja frá,

því at hann vissum vér^ alvitraztan ok hdfsamaztan. Láti guð
hónum raun lofi betri«.^

Hjer í þessari stuttu grein er mart athugavert. Fyrst og

fremst er það ekki satt, að J>orláks saga og prestsaga Guðmund-
ar verði samferða að eins, þangað til Guðmundr er vígðr til

prests. |>ær verða samferða lengur. forláks saga nær að

ininsta kosti tii upptekningardags forláks biskups, 20. júlí 1198,

og lengra, ef hinar yngri jarteinir eru taldar með.^ Enn prest-

sagan endar árið 1203, þegar Guðmundr var vígður til biskups.

Þessar tvær sögur eru því samtíða til 1198 að minsta kosti, enn

Guðmundr var vígður til prests árið 1185, er hann hafði fjóra

um tvítugt (fæddur 1161). Sögurnar verða þvi samtíða að minsta

kosti 13 árum lengur enn Sturlunguformálinn segir. Enn það

er önnur saga í Sturlungu, sem endar hjer um bil um sama

leyti og Guðmundr vígðist til prests. í>að er Sturlu saga. Hún
endar á dauða Hvamms Sturlu 1183, að eins tveim árum áður,

enn Guðmundr fjekk prestvígslu. Nú er það merkilegt, að Sturlu

sögu er alls ekki getið 1 þessum sagnaupptalningi, þrátt fyrir

það þó að hún verði samferða bæði |>orláks sögu og prestsög-

unni til ársins 1183. Af þessum ástæðum held jeg, að textinn

sje hjer aflagaður í handritunura, og að upphaf formálans eigi

að lesa þannig: »Margar sögur verða hér samtíða, og má þó

eigi allar senn rita: Saga Sturlu oTc saga Thorlaks biskup^ hins

helga ok Guðmundar hins góða Arasonar, þar til er hann var

vígðr til prests«. Ef svo er ritað, þá hverfur hin hneyxlanlega

villa, sem áður er bentá, að porláks saga og prestsagan sjeu ekki

samtíða lengur enn þangað til Guðmundr var prestvígður, og

kemur fram rjett hugsun, ef ekki er farið 1 of smásmuglega

' i'avndverðum'í 122A.
^ 122A sleppir: 'ok heyra'.

^ >treystuniz« 122A.
* >vissa ek< 122A.
' Sturl.^ I, 106.— 107. bls. M, 86. bls.

* Sbr. Bisk. I, 331, bls. neðanmáls.
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strangan reikning, því að það er rjett, að allar þessar 3 sögur,

sem nefndar eru verða samferða til ársins 1183, eða rjett að kalla

þangað til Guðmundr hlaut prestvígslu, enn þá hættir ein þeirra,

Sturlu saga. Inngangsorðin -^margar sögur verða hér samtíða*

benda og til þess, að í setningunni, sem á eptir fer, hafi verið

taldar fleiri enn tvær samtíða sögur, og að það sje rjett til getið,

að Sturlu saga sje hjer úr feld. pað er auðsjeð hvað hefur valdið

úrfellingunni. Ritarinn hefur hlaupið frá orðinu »saga« á fyrri

staðnum til sömu orðmyndar á síðari staðnum og felt úr það,

sem á milli var.

J>á er það ekki heldur alveg nákvæmt, sem segir um sögu

Guðmundar dýra, að hún endi, »þá er Brandr biskup er andaðr,

en Guðmuudr inn gdði er þá vígðr tii biskups«. Síðasti við-

burður, sem Guðmundar saga dýra skýrir frá, er andlát Guð-

mundar, sem varð 1212,^ eða 11 árum eftir andlát Brands

biskups, enn 9 árum eftir biskupsvígslu Guðmundar Arasonar.

Enn hitt er satt, að síðustu deilur þær, sem sagan segir greini-

'íega frá og Guðmundr dýri var við riðinn, eftirmálið um áverka

Skærings, virðast hafa orðið um 1200, eða um það leyti, sem

Brandr biskup dó, og getur verið, að höfundur formálans hafi

skoðað það sera niðurlag sögunnar, þó að hún skýri frá því á

eftir í stuttri grein, að Guðmundr hafi gengið í klaustur á f'ing-

eyrum og dáið þar.

|>á kemur hin merkilega grein um Hrafns sögu og sögu Guð-

mundar ins góða með tilvitnuninni í Isleudinga sögu Sturlu

í>órðarsonar. »Saga Guðmundar ins góða*, sem hjer er nefnd,

blýtur að vera hin sama og áður er nefnd í formálanum, það er

að segja prestsagan, og um hana er það rjett, að hún »lykzt

eptir ^ndlát Brands biskupss enn ónákvæmt um Hrafns sögu,

því að Hrafn var veginn 1213, og sagan endar þó ekki fyr enn

þrem vetrum síðar, þegar í>orvaidr Vatnsfirðingur kom út úr

suðurgöngu sinni. í orðunum »Iykzt Jiön eptir andlát Brands

biskups« hlýtur því »hón« að vera sama sem »saga Guðmundar

ins góða« (prestsagan), enn ekki sama sem »saga Hrafns Svein-

bjarnarsonar ok |>orvaldz« í málinu á undan. Enn hitt er vafa-

samt, hvort tilvitnunin í íslendinga sögu á bœði við það, að Hrafns

saga og prestsagan sjeu samtíða, og að prestsagan endi eftir and-

lát Brands, cða að eins við síðari liðinn. Ekkert þessu líkt finst

* ísl. annálar.
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nú neins staðar í íslendinga sögu. Kemur það vafalaust af

því, að þessi orð hafa staðið i formála Islendinga s'ógii^ sem
safnandi Sturlungu Jiefur slept úr og sett þann formála, sem
Jijer rœðir um, í staðimi frá sjálfmn sjer. l>etta sjest enn
betur á því, sem á eftir fer. Næst kemur greinin um það, að

þær scgur sem gerzt höfðu, áður Brandr biskup andaðist, hafi

verið ritaðar, enn hinar, sem síðan gerðust, h'tt ritaðar, áður

Sturla |>órðarson sagði fyrir »Islendinga sögur*.^ |>essi grein

ber það sjálf með sjer, að hún hlýtur að vera tekin að mestu
úr hinum týnda formála Sturlu, þó að orðfærinu á henni sje

auðvitað breytt eða snúið við. í formála Sturlu hefur eflaust

staðið eitthvað á þessa leið: »|>ær sögur, er gerz hafa, áðr

Brandr biskup Sæmundarson andaðiz, eru flestar (margar?) rit-*

aðar, en þær lítt ritaðar, er síðan hafa gerz«. J>á er það og án

alls efa tekið úr formála Sturlu, sem næst kemur í Sturlungu-

formálanum, að Sturla hafi »þar til« (o: til að semja íslendinga

sögu) haft ívísendi af fróðum mönnum, þeim er vöru á önd-

verðum^ dögum hans, en sumt eptir bréfum þeim, er þeir rit-

uðu, er þeim vóru samtíða, er sögurnar eru frá«, og »marga

hluti mátti hann sjálfr sjá ok heyra, þá er gerðuz á hans dög-

um til stórtíðenda«. |>að er alsendis óhugsandi, að safnandi

Sturlungu hafi tekið svo nákvæma frásögn um heimildir Sturlu

frá eigin brjósti og sett þær í formála sinn, heldur hlýtur hann

að hafa haft þetta fyrir sjer í formála Sturlu sjálfs fyrir íslend-

inga sögu og tekið það þaðan, eins og líka tilvitnunin til Sturlu

um það, hvar prestsagan endi, bendir til.

|>etta verður enn Ijósara, þegar vjer gætum að, hvar for-

máli þessi stendur í Sturlungusafninu, að hann stendur nœst á

eftir Sturlu sögu, og að Islendinga saga er eftir efni sínu bein-

línis áframJiald af Sturlu s'ógu, í þættinum um ættartölur

' Jeg fylgi hjer textanum í 122B og útgáfu Guðbrauds Vigfússonar.

Textinn í i22A og eldri útgáfunni er hjer úr lagi færður, eins og

Guðbrandur Vigfússon hefur Ijóslega sýnt fram á í útgáfu sinni

(Prolegg. c.—cii, bls.).

' Hjer fylgi jeg textanum í 122A; >ofanverðum<, sem stendur í 122B

og Sturl^ er vafalaust rangt, eins og Eggert Briem hefur sýnt

(Arkiv f. nord, filol. VIII (N. F. IV), 334. bls.). Vjer munum síðar

sjá, að helzti heimildarmaður Sturlu um þau tíðindi, sem gerðust

fyrir hans minni, hefur verið þórðr, faðir hans.
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Sturlungu (íslendinga s. 1. k. í Sturl.^) hef jeg sýnt, að safn-

andi Sturlungu muni hafa haft fyrir sjer handrit Sturlu sjálfs,

og að í því hafi staðið fyrst ættartölubálkurinn, þá Sturlu saga

og á eftir henni Islendinga saga Sturlu. Að Islendinga saga sje

framhald Sturlu sögu, sjesfc Ijóslega, ef vjer lesum niðurlag Sturlu

sögu og upphaf íslendinga sögu. Sturlu saga endar á andláti

Hvamms-Sturlu, enn íslendinga saga byrjar á því, enn segir þó

ekki frá því með sömu orðum og Sturlu saga, heldur bætir því

við, hve mörg ár Sturla hafi búið í Hvammi, áður hann dó, og

hve gamall hann var, þegar hann andaðist. Síðan rifjar Islend-

inga saga lauslega upp efnið í hinum síðasta kafla Sturlu sögu

og hnýtir þar við frásögninni um víg Einars í>orgiIssonar. í

þessum fyrsta kafla íslendinga sögu koma fyrir ýmsir hinir sömu

menn, sem uefndir eru í ættartölunum og Sturlu sögu, og er

sumra þeirra getið sem kunnra, eins og búið væri að nefna þá

til sögunnar áður. Svo eru til dæmis þeir synir Sturlu, pórðr

og Sighvatr, að eins nefndir skírnarnafni sínu, enn ekki föður-

nafni, og eins Guðný, móðir þeirra.^ J>órðar og Sighvats er getið

í ættartölunum/^ enn Guðnýjar oft í Sturlu sögu.^ Guðbjargar

Álfsdóttur, konu Birnings Steinarssonar, er og getið með skírn-

arnafni einu og ekki einu sinni sagt, að hún væri kona Birn-

ings/ enn Sturlu saga segir frá hvorutveggju, hvers dóttir hún

var og að hún var gift Birningi.^ Böðvarr, faðir Guðnýjar,

móður Sturlusona, er og nefndur skírnarnafni einu,^ enn hans

er áður getið með föðurnafni bæði í ættartölunum og víða í

Sturlu sögu.'' Sumt í upphafi Islendinga sögu er því beinlínis

óskiljanlegt, nema ættartölubálkurinn og Sturiu saga sje á undan

gengin, og sýnir það, að Sturla J>órðarson muni fyrst hafa samið

ættartölubálkinn, síðan tekið upp sögu afa síns óbreytta og svo

loksins skeytt íslendinga sögu sína aftan við hana. Áður höfum

vjer sýnt, að Sturla muni ekki hafa tekið upp í rit sitt prestsögu

» Sturl.^ I, 192. bls. 195. bls.

^ SíutU I, 49. bls. -
1, 190. bls.

^ Sturl.^ I, 68. bls. ' I, 52. bls. og þar á eftir.

* Sturl.i I, 192. bls. ^ L 195. bls.

' Sturl.i I, 94. bls. 74. bls.

« Sturl.^ 1, 194. bls. ^I, 196. bls,

' SinrU I, 49., 79., 80., 88., 98.-99. bls. o. s. frv. ''l, 190., 61.,

69., 78.-79. bls. o. s. frv.
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Guðmundar og því síður Guðmundar sögu dýra, sem virðist vera

samin eftir andlát Sturlu. Enn það eru einmitt þessar sögur,

sem nú greina niðurlag Sturlu sögu frá uppbafi Islendinga sögu

i Sturlunguhandritunum, því að þeim er hleypt þar inn á milli

af safnanda Sturlungu. f>etta ber því að sama brunni og þær

röksemdir, sem áður vóru færðar því til sönnunar, að Islendinga

saga sje framhald Sturlu sögu. Hvað var þá eðlilegra, enn að

Sturla semdi formála við sitt eigið rit, íslendinga sögu, þegar

hann kom að henni og var búinn að skrifa upp sögu afa sins?

I þessum formála hefur hann fyrst lauslega minzt á þær eldri

sögur, sem til vóru um þann sama tíma, sem Sturlu saga og

rit hans náði yfir, líklega eigi að eins á prestsöguna, sem til-

vitnunin í Sturlunguformálanum beinlínis tekur fram, heldur og

á f>orláks sögu^ og Hrafns sögu og ef til vill fleiri, enn á Guð-

mundar sögu dýra hefur hann ekki minzt af þeirri einföldu

ástæðu, að sú saga er að öllum líkindum yngri enn Sturla. |>á

hefur hann getið í stuttu máli um heimildir sínar, hkt og Snorri

föðurbróðir hans gerði í formála Heimskringlu. Og nú skiljum

vjer fyrst, hvernig á því stendur, að Sturlunguformálinn stendur

á þeim stað, sem hann stendur í Sturlungu næst á eftir Sturlu

sögu. pegar safnandi Sturlungu var búinn að skrifa upp Sturlu

sögu eptir handriti Sturlu, þá varð fyrir honum formáli Sturlu

fyrir Islendinga sögu. Hjer á þessum stað ætlaði hann sjer að

skjóta inn bæði prestsögunni og Guðmundar sögu dýra og síðar

ætlaði hann að skjóta Hrafns sögu inn í Islendinga sögu. Enn

formáli Sturlu fyrir Islendinga sögu minnir hann á, að vel fari

á þvi aö gera hjer á þessum stað nokkra grein fyrir þeim sög-

um, sem á eftir fara, í dálitlum formála. Og til þess að semja

hann, notar hann svo aðalefnið í forœála Sturlu með nokkrum

viðaukum frá sjálfum sjer. Niðurlagi formálans (*0k treystum

vér hónum raun lofi betri«) hefar hann auðvitað bætt

við frá sínu eigin brjósti.

^ Meö þessu móti verður fyrst fuUkomlega skiljanleg tilvitnunin til

þorláks sögu í þessu sambandi, því að það er nokkuð hæpið, að

safuandi Sturlungu haíi bætt henni við vegna hinnar stuttu

greinar, sem hann hefur tekið úr þoriáks sögu og skotið inn í

prestsögu Guðmundar góða (sbr. hjer að framan á 230. bls.).
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Handrit Sturlunguformálans virðast mæla með því, að Sturla

hafi sjálfur kallað rit sitt Islendinga sögur enn ekki íslendinga

s'ógu. Á fyrri staðnum, þar sem það er nefnt, stendur að vísu

»íslendinga s'ógu<^ (í eintölu) í síðari útgáfunni og þá líklega

einnig í 122B, enn í 122A stendur hjer ^íslendinga sögwm* (í

fleirtöluj. Og á síðari staðnum hafa bajði handritin ^lslend-

inga sögur<^ (í fleirtölu). Tii hins sama bendir og það, að síðar

í formálanum segir, að Sturla hafi haft sumt eftir brjefum þeim,

er þeir rituðu, »er þeim vóru samtíða, er sögurnar eru frá«.

í>etta er og ekkert óeðlilegt. Áð vísu er íslendinga saga Sturlu

ein heild frá upphafi til enda með óslitnum þræði. Enn hún

segir frá mörgum mönnum, og þó að sögur þeirra grípi hver

inn í aöra eins og hjól í sigurverki, þá er þó ekkert því til fyrir-

stöðu, að vinsa megi úr sögu hvers einstaks manns og skoða

söguheildina sem samsetta af mörgum slíkum einstakra manna

sögum. f>ar að auki er orðið »saga« svo óákveðið eftir merk-

ingu sinni, að hver einstök afmörkuð grein eða kapítuli í einni

söguheild getur í rauninni vel heitið saga út af fyrir sig. |>að

er því í sjálfu sjer ekkert á móti því, að Sturluuguformálinn

hafi rjett að mæla, er hann kallar rit Sturlu Islendinga sögur.

Enn samt sem áður hef jeg þó í þessari ritgjörð nefnt ritið ís-

lendinga sögu að dæmi Guðbrands Vigfússonar, bæði af því, að

það er nefnt svo i tilvitnununum í »miðsögu« Guðmundar bisk-

ups, og af því að mjer finst, að eintalan eigi betur við enn fleir-

talan. íslendinga saga er í raun rjettri ein heild frá upphafi til

enda, og því lýsir eintalan betur enn fleirtalau.

Vjer skulum nú þessu næst líta á söguna sjálfa og sjá, hvert

vitni hún ber í þessu máli. Vjer munum þá komast að raun

um, að sagan sjálf er þess Ijósasti votturinn, að sá þáttur

Sturlungu, sem vjer hjer köllum íslendinga sögu, er rit Sturlu,

það sama rit, sem Sturluuguformálinn segir, að Sturla hafi

»sagt fyrir*.

Vjer skulum þá fyrst taka eítir þeim viðburðum i íslend-

inga sögu, sem Sturla er sjálfur við riðinn eða við staddur, og

munum vjer sjá, að frá mörgum þeirra er sagt á þann hátt, að

frásögnin getur ekki verið frá neinum öðrum enn Sturlu.

Sturla kemur fyrst fram í Islendinga sögu við jólaveizlu þá,
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er Snorri, föðurbróðir hans, hjelt í Reykjaholti veturinn 1226

—

1227. Sturlu er þar getið meðal boðsgestanna, sem eru taldir

xöjög nákvæmlega.^ Sturla var þá á 13. vetur, og má ætla, að

honum hafi verið minnistæð þessi dýrðlega og fjölmenna veizla

á hinu glæsilega heimili föðurbróður síns, því að líklega hefur

hann aldrei áður setið slíka störveizlu. Samt ber frásögnin ekki

neinar aðrar menjar þess, að hún sje eftir Sturlu, enn það, að

boðsgestirnir eru taldir svo greinilega.

Vorið eftir þessa jólaveizlu segir sagan, að |>órðr Sturluson

hafi sent Sturlu, son f inn, til Snorra með goðorð sín, og er sagt,

að Snorri hafi riðið til þings meö fjölmenni. Hefur þá Sturla

verið í ferð með honum. fað má nærri geta, að drengnum,

sem þá var 13 vetra, hefur þótt sómi að fara með goðorðin og

fundizt mikið til þess fjölbreytta lífs, sem hann sá á alþingi,

hafi hann ekki komið þar áður. Enn frásögnin er þó ekki

svo vaxin, að af henni verði beinlínis ráðið, að Sturla hafi fært

hana í letur. Hún dvelur mest heima í Hvammi, því að það

var einmitt, meðan Sturla |>órðarson var á þingi, að »sveinnina

Sturla« Sighvatsson, frændi hans, reið í Hvamm að pórði og

»kastaði daus og ás«, eins og Sighvatr komst að orði. |>ó segir

sagan allgreinilega frá því, er f>órðr kom á þing eftir heim-

sóknina, og frá viðtali þeirra bræðra, Snorra og pórðar, á al-

þingi, sem Sturla líklega hefur verið við.^

Sturla var í ferð með föður sínum, þegar hann og Snorri

riðu í Dali sumarið 1228 og Snorri Ijet Dalamenn sverja sjer

eiða, |>ar er sagt, að porgrímr Hauksson hafi sagt draum sinn

^sonum J>órðar, Óláfi oh Sturlu, er þeir riðu um Vatzheiði*,^

og segir sagan greinilega frá drauminum. |>essi frásögn getur

ekki verið frá öðrum enu annaðhvort Ólafl eða Sturlu. I sömu ferð-

inni er sagt mjög nákvæmlega frá tali þeirra |>órðar, föður Sturlu,

og J>orvalds Vatnsfirðings, og er líklegt, að Sturla hafi hlvtt á

það, þó að sagan taki það ekki fram.*

I 80. k. íslendinga sögu (Sturl^) segir frá alþingi sumarið

1229 og er frásögnin bersýnilega eftir sjónarvott. J>etta sjest

' Sturl.i II, 93. bls. ^ I, 275.-276. bls.

' Sturl.^ II. 94.-95. bls. «1, 276.-277. bls.

* Vatnsheiði er líklega hið sama, som Eyrbyggja nefnir Vatnsháls

(sbr. Kálund, Hist.-top. beskr. af Island I, 434.-435. bls.).

* Sturl.i II, 99.-100. bls. ^ I, 280.-281. bls.
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meðal annars á því, að sagt er um Hallberu Snorradóttur, að

hún hafi verið á þingi með Kolbeini unga, manni sínum, »ok

var þá miösét á henni, at hón firðisk heilindi«. Lýsingin á

Sturlu Sighvatssyni, er hann reið niður úr hrauninu, ber það

meo sjer, að hún hlýtur að vera eftir sjónarvott; svo er hún

sönn og lifandi: »Eeið Sturla á lötum hesti, er Álptarleggr

var kallaðr, allra hesta mestr ok fríðastr. Hann var í rauðri

ólpu, ok hygg eh at fáir mxmu sét hafa rösklegra mann<s. Hjer

kemur höfundurinn sjálfur fram í fyrstu persdnu, sem er mjög

sjaldgæft, og sýnir þetta, að hann segir hjer frá því, sem hann

hefur sjálfur sjeð. Enn nú sjest það Ijoslega á allri frásögninni,

að sjónarvotturinn, sem segir frá þessu, er í flokki þeirra |>órðar

Sturluaonar og Böðvars sonar hans. Fyrst er sagt, að í>órðr

og Böðvarr hafi riðið á undan Snorra með flokk sinn niður

á Völluna Efri og snúið svo vestur með hrauninu. * Var Sig-

hvatr þá kominn ok sat floMr Jians fyrir sunnan Völluna á

hrauninu FJokkr Kolbeins var niðri á hrauninu fyrir

sunnan götu«. 5>es3i lýsing á stöðum flokkanna er bersýnilega

miðuð við það augnablik, þegar pórðr og hans menn komu ofan,

og hlýtur að vera eftir mann, sem var í þeim flokki. fá er

sagt greinilega frá milliferðum og skilaboðum, sem gengu á milli

þeirra bræðra, Sighvats og fórðar, og alt frá sjónarmiði J^íJrðar-

manna. J>ví næst segir sagan, að Böðvarr, bróðir Sturlu, hafi

gengið »með nökkura menn« fram á völlinn og tveir nafngreindir

menn úr flokki Sighvats á móti, og er sagt nákværalega frá við-

tali þeirra; hafi þá Sighvatr sent menn til þeirra, að þeir skyldi

eigi skattyrðast. »í því Jcom Snorri ór hrauninu ok reið þegar

ofan. Fóru þeir JBöðvarr þá til hesta ok urðu seinstir. OJc

er þcir vöru á haJc Jcoynnir, þá riðu þeir Sturla ok Ormr ór

hrauninu^. f>á kemur iýsingin á Sturlu, sem fyr var greint,

Eftir hana stendur: »Böðvarr heilsaði hónum (o: Sturlu Sig-

hvatssyni). Hann tók því. Solveig tók til orða: 'Hygg at nú,

hve langt frændum þínum ganga neðan kveðjurnar við þik'.*

Auðsjeð er, að sjónarvotturinn, sem frá þessu hefur sagt, hefur

verið einn af þeim mönnum, sem gengu með Böðvari fram b.

völlinn, þvi að öll er þessi saga sögð frá sjónarraiöi þeirra.

Sagan segir að vísu ekki, að Sturla |>órðarson hafi verið i þess-

ari ferð með föður sínum og Böðvari, enn það er svo sjálfsagt,

að engum blöðum virðist þurfa um það að fletta, og alt bendir
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til, að hann hafi einmitt verið í flokki þeirra manna, sem fram

gengu á völlinn með Böðvari.^

I 87. k. (Sturl.2) segir sagan, að Guðmundr biskup hafi

komið í sveit J)(5rðar Sturlusonar á flakki sínu sumarið 1231, og

hafi J^órðr þá fengið til Sturlu, son sinn, að fara með biskupi

og vísa fólki hans á gistingar, því að þá var mannfjöldi mikill

með honum. Hafi hann verið fluttur af Eyri, heimili J>(5rðar, á

skipi því, er Langhúfr hjet, og lið hans á annari ferju mikilli til

Bjarnarhafnar og svo til Helgafells. Líklegt er, að frá þessum

flutningi hefði ekki verið sagt svo greinilega framar enn frá ferð

biskups úr Borgarfirði til Eyrar, ef höfundur sögunnar væri ekki

við það riðinn.2

Líklegt er, að Sturla hafi verið með föður sínum og Böð-

vari bróður sínum, er þeir fóru suður til Snorra að heimboði því,

er segir frá í 88. k. (SturL^). J>ar segir svo: ^En er þeir (o:

í>órðr og hans menn) koma siiðr, þá var þar fyrir Sturla Sig-

hvatsson*. J>essi orð sýna, að sagan er sögð frá sjónarmiði

þeirra pórðar. J>á er sagt mjög nákvæmlega frá viðtali þeirra

frænda allra, og svo frá tali þeirra Snorra og fórðar, er þórðr

sagði, að sjer hefði ekki þótt Sturla Sighvatsson vera með þeim

svip, sem honum líkaði, er Sturla seldi Vatnsfirðingum griðin,

enn þetta reyndist síðan spakmæli, og er enginn líkari til að

hafa fært þetta í letur, enn Sturla, sonur í>órðar.^

95. k. (Sturl.-) segir meðal annars frá því, að Snorri sendi

Sturlu J>órðarson vestur í Dali eftir Sighvati bróður sínum til

heimboðs. Er sagt nákvæmlega, hverjir vóru í ferð með þeim

Sighvati og Sturlu suður, og frá gjöf þeirri, er Snorri gaf Sig-

hvati að skilnaði. Svo er og sagt frá því, að austfirzkur maður

hafi komið í Keykholt, meðan Sighvatr var þar, og heimt fje að

Sighvatt, enn Sighvatr greitt honum hest þann, er hann hafði

þangað riðið. Hafi þá Valgarðr Styrmisson, ráðsmaður Suorra,

Ijeð Sighvati hest »bleikálóttan, bæði mikinn ok sterkan, járn-

^ðan öllum fótum ok inn bezta fararskjóta« til að ríða vestur

aftur. Enn hestur þessi hafi gefizt upp undir Sighvati á vesturleið-

inni á Bröttubrekku, og Sighvatr sagt, að þetta mundi vera fyrir

feigð Valgarðs. |>etta reyndist og spaks geta, því að Valgarðr

' SturU II, 1U.--115. bls. ^ 291,-292. bls.

' Sturl.i 11, 128. bls. 2 1, 303. bls.

' Sturl.^ II, 129.— 130. bls. 303.—304, bls.
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var veginn iim sama leyti. pessi nákvæma frásögn getiir varla

veriö eftir neinn annan enn Sturlu, sem vafalaust hefur verið

látinn fylgja föðurbrdður sínum vestur aftur og heyrt hanu segja

hin umræddu orð á Bröttubrekku.^

í 110. k. (Sturl.2) er sagt^ að Órækja Snorrason, sem þá

sat í Vatnsfirði, hafi látið Illuga f>orvalds3on fara suður til

Snorra, föður Orækju, og með honum Sigmund Gunnarsson.

Hafi þeir á suðurleiðinni vikið í Hvamm til matar og sagt

þeim bræðrum Ólafi og Sturlu frá vígi Snorra Magnússonar, er

Órækja hafði þá nýlega látið drepa. |>órðr tiggi, bróðir þeirra

Sturlu, var þá í sveit með Órækju, og sögðu þeir IUugi bræðr-

um hans, að róstusamt væri í Vestfjörðum, og eigi víst, hve

pórðr mundi undan setja. Hvað kemur til, að svo nákværalega

er sagt frá, að þeir bræður fengu þessar frjettir og með hverj-

um, annað enn það, að annarhvor þeirra - og þá sjálfsagt Sturla

— er höfundur þessarar sögu?^

í 111. k. berast enn böndin að Sturlu. par er sagt, að

þeir bræður Olafr og Sturla hafi farið vestur í Búðardal, • og er

sagt nákvæmlega, hverja Jeið þeir föru. »En er þeir hómu at

Búðardalsiotni«, segir sagan, »kom þar á möti þeim Grímr

|>orgilsson, heimamaðr Orækju* og sagði þeim tíðindi úr Vatns-

firði, og er sagt nákvæmlega frá viðtali Gríms við þá bræður.

Hann sagði þeim, að |>órðr, bróðir þeirra, var þá í Búðardal og

með honum fylgdarmenn Örækju, er stokkið höfðu úr Vatnsfirði,

þar á meðal Maga-Björn. Með þeim bræðrum vóru tveir nafn-

greindir menn, sem áttu sökótt við Maga-Björn og vildu fara

að honum og drepa hann, enn Ólafr vildi það eigi, af því að

hann var í fylgd með |>órði bróður hans. Frá þessu öllu er

mjög greinilega sagt, og er auðsjeð, að frásögnin hlýtur að vera

frá þeim bræðrum komin, eða rjettara sagt frá Sturlu, þar sem

svo nákvæmlega er til tekið, hvar þeir hittu Grím, og sagan öU

sögð frá sjónarmiði þeirra bræðra.^

|>á er sagt frá því í 112. k., er fórðr, faðir Sturlu, Ijet

drepa Maga-Björn og porkel Eyvindarson. Sturla var þar ekki

viðstaddur, heldur er sagt, að hann hafi verið á ferð með Halli

úr Tjaldanesi innan úr Saurbæ, og ætlaði í Fagurey til móts við

> Sturl.^ II, 144,-145. bls. ' 1, 316.-317. bls.

Sturl.' II, 166. bls. ^l, 333.-334. bls.

» Sturl.^ II, 167.-168. bls. 334.-336, bls.
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föður sinn. »E7z er þeir hömu út um Krosssund, varð Sturia at

sofa ok lagði höfuð í kné Halli. En er hann vaknaði, mælti

hann: *Svá dreymði mik, sem faðir mínn mundi heldr harðlega

hafa tekit þeim Birni'. peir hömu i Fagrey, þá er þeir vöru

látnir, Björn ok forkell«. Hin auðkendu orð sýna, að þetta er

sagt frá sjónarmiði þeirra Sturlu. Draumurinn er í sjálfu sjer þýð-

ingarlaus fyrir frásögnina, og getur engin önnur ástæða verið til,

að svo greinilega er sagt frá honum, enn sú, að draummaðurinn

og höfundur sögunnar er sami maðurinn. Hjer er Ólafr brdðir

Sturlu ekki við riðinn, svo að honum verður ekki dreift við

þetta.*

J 113. k. er getið um öxina »Droplaugu, er Skíði (o: á

Kvennahváli) hafði jafnan í hendi, en Sturla, bróðir Oláfs, hafði

gefít Sigmundi Snorrasyni«. Hverjum gat verið jafnkunnugt

um þetta og Sturlu fórðarsyni, sem hafði átt öxina,^ .

í 114. k. er það sagt, að það hafi verið gert til sambands

með þeim bræðrum pórði og Snorra, að Sturla, sonur í>órðar,

skyldi fara með Snorra og vera með honum. »f>á fór ok með

Snorra Páll son Loptz (biskupssonar), ok vóru þeir báðir með

Snorra um sumarit«, fetta sama sumar reið Órækja í Reykja-

holt að föður sínum, og er frásögnin um það (í 115. k.) sögð

frá sjónarmiði heimamanna í Reykjaholti, eins og sjest á orðun-

um: »Kom því svá, at þeir, er á virkinu vóru, fundu eigi fyrr

en órækjumenn vóru allir komnir í húsin, ok höfðu gengit upp

eptir forskála frá laugus.^

I næsta kapítula (116.) er sagt frá því, að Órækja reið

vestur til Fjarða (Vestfjarða) úr Borgarfirði, um haustið eftir

það, að Sturla Sighvatsson kom út. »5>á er Órækja reið vestr,

gisU Jiann i Svammi^, segir sagan, »öÆ vöru þeir þar fyrir

Sturla pörðarson ok Páll Loptzson. Orækja bað þá báða, at

þeir skyldi riða vestr með hónum, ok lagði þar mörg orð til. En

þat varð af, at þeir fóru«. petta er eitt af þeim mörgu dæm-
um, sem sýna, hvernig frásögnin er miðuð við Sturlu.^

118. k. segir mjög nákvæmlega frá ferð Sturhi frá Stafa-

holti út á Snæfellsnes, og þaðan vestur til Órækju yfir Breiða-

' Sturl.^ II, 168.-169. bls. ^ I, 335,-886. bls.

' Sturl.i n, 170. bls. 2 1, 336. bls.

' Sturl.i II, 172.—173. bls. 338.-339. bls.

* Sturl^ II, 175. bls. ^ I, 340. bls.



400 UM STURLUNGTT

fjörð. |>að er sagt að þeir hafi verið 15 saman og borið mjöl

og önnur föng á 12 liestum, og farið seint um kvöld frá Stafaholti

út í Álptártungu. »Um nóttina leyndisk frá þeim Hjálmr Ófeigs-

son á jarpsJijöitum hesti, er Sprógr hét. Hjálmr fór þar til, er

hann fann Sturlu^ upp við jökla. |>á var þetta kveðit:

Sénn var síð á hesti

seggrinn æðruraesti.

Fátt hyggjum þann fríða.

Fúss var hann seint að ríöa.

Hér mák hvergi kenna

(hlotit hefir Sprógr at renna)

Hjálm inn heröiþunna

(hizig suðr um runna)«.

jþessi nákvæma frásögn, sem ekki gleymir tölu áburðarhest-

anna nje hestalitnum, getur ekki verið eftir neinn annan enn

Sturlu, sem jeg tel víst að ort hafi gamanvísu þessa.^ Hvarf

Hjálms er í sjálfu sjer alveg þýðiugarlaust fyrir frásögnina, og

ólíklegt, að nokkrum öðrum enn þeim, sem var í þessari ferð,

hefði dottið í hug að geta þess, Eftir stutta grein um Órækju

heldur ferðasaga Sturlu áfram á þessa leið: »J>eir Sturla fóru,

þar til er þeir kdmu í Bjarnarhöfn. Síðan fór Sturla út á Eyri

eptir skipinu Langhúf ok kómu í Fagrey Pálmasunnudag ok sátu

þar til Langafrjádags. féll landnyrðingr. |>eir kómu í

Vatnsfjörð Páskadaginn um messu ok röra til matar í Æðey.

Lét Órækja þá sækja Langhúf ok fór hann it vestra til Æðeyj-

ar«. Berar gat Sturla varla gefið 1 skyn, að hann væri höfundur

þessarar greinar, enn með þessari nákvæmu ferðasögu, sem í

sjálfu sjer er ómerkileg í sögulegu tilliti, enn mjög merkileg og

þýðingarmikil fyrir þá spurningu, sem hjer ræðir um. Hver gat

munað það annar enn sá, sem í ferðinni var, hvernig veður-

staðan var, meðan þeir fjelagar biðu byrjar í Fagurey, og hvaða

dag landnyrðingurinn fjell?^

^ 0: Sturlu Sighvatsson.

^ Jeg mun síðar sýna annað dæmi þess, að Sturla hefur tilfært vísu

eftir sjálfan sig nafnlausa með sömu inngangsorðum og þessa (»þá

var þetta kveðit<).

^ Sturl.' II, 176.—177. bls. ^I, 341.—342. bls.
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I 120. k. segir frá því, er Sturla Sighvatsson sveik Orækju

og tók hann höudum í Reykjaholti, og frá meiðingum Órækju.

Sturla pórðarson var með Órækju, frænda sínum, þegar Sturla

Sighvatsson Ijet leggja hendur á hann. Frá þessum atburði er

sagt mjög nákvæmlega og alt frá sjónarmiði Sturlu f>órðar-

sonar: »f>á var Örækja kallaðr í Lítlustofu oh Sturla pöröarson.

Lítlu síðarr Jcom Sturla Siglivat^son i stof'udyrr þœr er eru frá

Lítlu húsum ok kallaði Sturlu f>órðarson til sín, ok gengu þeir

í lopt þat, er þar var. Tók þá Sturla Sighvatzson til orða:

'|>ér var kunnigt, nafni, um sætt vára í Dýrafirði ek

ætla hanu skuli fara norðr til Skagafjarðar ok þar útan, ok mun
nú skilja yðvart föruneyti*. Tók liann þá til sverösins Ketl-

ings, er lá hjá þeim, er Sturla póröarson hafði í hendi haft,

Gengu þeir þá til stofu; ok í durtm lcömu á möti þeim menn
Órækju ok vóru þá allir flettir vápnum. Var þeim þá fylgt í

loptit ok settir þar menn til gæzlu«. Hjer er það einkennilogt,

að ekkert er sagt frá handtöku Órækju, sem þó vóru mestu tíð-

indin, heldur að eins frá því, sem bar fyrir Siurlu fórðaraon.

Hver gat annar enn hann sagt svo greinilega frá viðtali þeirra

nafnanna? Og hver gat annar enn hann munað eftir því, að

Sturla Sighvatsson tók sverðið af honum, óg jafnvel uafn

sverðsins.^

Síðar í sama kapítulanum er sagt frá því, að Sturla leyfði

mönnum Órækju að fara burt frá Reykjaholti. Sturla J>órðar-

son fór þá vestur til föður síns og fylgir sagan honum altaf.

» i^á er þeir Sturla oJc SvartJióföi Jcómu til Hvitár, Jwm þar á

móti þeim Játvarðr Guðlaugsson. En er þeir sögðii Jiönmn þessi

tíöendi, lézJc hann vilja upp í hellinn at finna Órækju, en þeir

löttu þess .... Sturla boðaði hónum út til Staðar at segja tíð-

endi slík, er hann væri víss. Arnbjörg var í Stafaholti ok sendi

Sturlu |>órðarsyni orð, at hann skyldi fara út til Staðar á móti

föngiim sínum, er þar vóru komin á skipum þeim, er vestan

höfðu farit. Reið Svarthöfði þá vestr í Hjarðarholt, en þelr

Sturla út til Staðar ok þaðan til Helgafellz at láta skripta sér,

ok svá á Eyri til fórðar. En póröi þóttu sJcriptir Sturlu of

'^iJclar, oJc Jcvað Jiann sJcpldu fara i SJcálaholt á fund hisJcups.

í'óru þeir þá til Staðar, oJc var þar Jcomin Arnbjörg ok Játvarðr,

ok segir Jiann þau tíöendi i liljóði, at Órækja hefði sýn sína ok

' Sturl.' II, 181. bls. ^I, 345. bls,
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Tar heill«. Síðan ríða þau Arnbjörg, Sturla og Játvarðr og 3-

nafngreindir menn aðrir til móts við Órækju. »En er þeir lcömw

í BorgarfjÖrö, var Orœlcja hrott ór helUnum, Hafði hannr

riðit suðr um land við þriðja mann. Kiðu þau þá í Skálaholt,

ok lcom Órœhja þá til mót^ viö þau ausian ór Klofa oh var

inn hressasti Allvel tók Magnús biskup við þeim ok leysti þá

miskunnsamlega«. Síðan var Sturla með Órækju, þangað til

Órækja fór utan, og er sagt, hvað stýrimaður hét á skipi því,.

er hann tók sjer fari með. »Máríumessudag, er þeir ÓrœJcja^

vóru á Eyrum, sigldi þar af hafl knörr einn lítill, ok var þar

á Kolbeinn ungi ok þeir félagar Órækja fór útan á Eyr-

um Menn Órækju fóru af Eyrum. Fór Sturla heim á

Eyri ok var þar um vetrinn ok þeir þrír saman, Ingjaldr ok/

Hrafn Einarsson. l>enna vetr bjó Óláfr f>órðarson at Borg; hann-

hafði þangat fært sik um várit ór Hvammi at ráöi Snorra.

fenna vetr vóru þeir allir bræðr jafnan^ at Stað með Böðvari«,-.

ÖIl þessi frásögn snýst um engan annan enn Sturlu, og þó að

hún víki snöggvast frá honum, hverfur hún jafnan til hans

aftur. Hún getur því ekki verið frá neinum öðrum en honum.

A það bendir og hin nákvæma frásögn um það, hvar þeir Sturla

bræður vóru þennan vetur^.

I 123. k. er sagt frá einum atburði lítt merkilegum, sem

engum gat verið jafn minnistæður og Sturlu, bæði af því, að

hann var sjálfur viðstaddur, og af því, að hann snerti svo mikið

föður hans. í>að er koma Magnúsar tölusveins að Eyri til pörðar

og viðtal hans við póxb. »l>eir töluðu á þverpalU<x. — svo er

nákvæmlega tilgreindur staðurinn — »ok kallaði pórðr til Sturlu,

son sínn, at heyra til þeirra«. Sagði Magnús, að Guðmundr biskup

hefði sent sig með ástarkveðju til f>órðar. »,0k bað mik segja

þér, at þú skyldir eigi efask í, at þit mundut finnask í vár'.

,J>at þykki mér nú úlíklegt', segir í>órðr, ,er hvárrgi okkarr er

til langferða felldr'. ,|>etta sagði hann þó', kvað Magnús«.

J>að er auðsjeð, að Sturla hefur skilið þessa orðsending biskups

sem forspá fyrir dauða þeirra beggja, föður síns og hans. Síðan

^ Sturla er einn af þeim, sem kallaðir eru »þeir Örækja«.

2 þetta orð er felt úr í síðari útgáfunni, en það hlýtur að vera upp-

haflegt, því að annars væri þessi setning í mótsögn við það sem

áður er sagt, að Síurla hafi verið á Eyri, en Óláfr búið að Borg

þennan vetur.

^ Sturl.^ II, 182.—183. bls. 'I, 345.-347. bls.



heldur samtalið áfram, og segir Magnús þeim frá annari spá

biskups um mótgangsmenn bans. »Mart sagði hann annat, þótt

tér sé eigi ritat í þessari sögu«. Ekki getur neinn efi á því

leikið, að það sje Sturla, sem hefur akráð þennan atburð. Sjest

á þessu, að Sturla befur lagt allmikinn trúnað á spásagnir Guð-
mundar biskups.^

í sambandi við frásögnina um þennan atburð stendur það,

að sagan segir frá andláti pórðar Sturlusonar, rjett á eftir andláti

biskups, Er sagt, að þeir allir synir fórðar hafi verið hjá honum í

banalegunni. Sagan segir mjög nákvæmlega frá því, hvernig

í>órðr skifti arfi með börnum sínum, og hvað kom í hvers hlut.

Prá andlátinu er sagt með sonarlegri rækt. Alt þetta sj^nir

Ijóslega, að þessi frásögn hlýtur að vera eptir Sturlu.^

í 131. k. er sagt frá því, er þeir bræður Sturla og f>órðr

tiggi fóru til Sauðafells með Páli Hallssyni að ráði Páls til að

Tingast viö Sturlu Sighvatsson, er þá var í mestum uppgangi,

og segir sagan, að Sturla hafi tekið þeím allvel og heitið að gera

þá að sæmdarmönnum, ef þeir kyunu til að gæta. »pá er þeir

riöu út eptir Skógarstr'énd^ riör á möti þeim kona sú, er Álf-

eiðr hét; hón var dóttir Eyjólfs Jónssonar bróður Keldna-Val-

gerðar«. |>essi tilviljun, að konan mætti þeim Sturlu á þessum

stað, er svo notuð sem tilefni til að skýra frá því, að kona þessi

hafði selt Sturlu Sighvatssyni heimildir, sem hún hafði eða þóttist

hafa á Oddastað, og kemur hún ekki við söguna að öðru leyti.

í*að er Ijóst, að engum hefði dottið í hug að segja svona frá

þessu nema einhverjum af þeim fjelögum, sem í ferðinni vóru

og mættu konunai, og berast hjer enn bönd að Sturlu.^

í 133. k. segir frá því, er þeir feðgar Sighvatr Sturluson

og Sturla, og Böðvarr bróðir Sturlu, hittast á Eyri^ og Sighvatr

falaði Hvammsland af Böðvari. Sturla, bróðir Böðvars, var við

tal þeirra, og segir sagan, að hann hafi heldur lagt á móti Sig-

tvati. enn báðir bræðurnir hafi lofað Sturlu Sighvatssyni að fara

Kieð honum suður um land. J>etta er að vísu eigi svo greini-

legt, að nokkuð verði beinlínis af því ráðið^ en þó er það ekki

Þýðingarlaust í sambandi við það, sem á eftir fer. Nú segir

' StuvV 11 185.— 186. bls. » I, 348.-349. bls.

' Sturl' II, 187.-188. bls. ^I, 350. bls.

' Sturl.^ II, 197. bls. ' L 357. bls.

* 0: Narfeyri í Álftafirði.
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sagan frá suðurferð Sturlu Sighvatssonar, hinni svo nefndu Apa-

vatnsför, og hef jeg áður bent á (í þættinum um Gizurar sögu

og Skagfirðinga), að öUsú ferð er sögð frá sjónarmiði Sturlu í>órðar-

sonar, sem var í ferðinni, að undanteknum einum litlum kafla,

sem er úr Gizurarsögu. Hjer skal jeg að eins taka það fram,

að þegar Sturla kom til Apavatns, er sagt, að menn hans hafi

látið hesta sína á gras, »því at eigi skorti áifanga, ok var þat

fyrir Helguviku. Þat vár var allra vára bezt«. Frá þessu hetði

engum öðrum en sjónarvotti dottið í hug að segja. Og enn-

fremur skal jeg benda á það, sem sagau segir um viðtal þeirra

Klængs Bjarnarsonar og Sturlu: »|>eir vóru fóstbræðr, Sturla

fórðarson ok Klængr, ok geugu þeir á tal ok spyr Klængr Sturlu:

jMunu þér eigi svíkja oss? |>á væri þér görsimar, ef þér görðut

þat'. ,Hví spyrr þú slíks', segir Sturla, ,ok mun þat fjarri fara'.

,Vér görðum orð á slíku með oss', segir Klængr

Böðvarr gekk til Stmiu bróEur síns ok segir hónum hljótt, hvat

títt var, Klængr spyrr Sturlu, hvat Böðvarr talaði. Hann kvað

þat ómerkilegt, en bað þá vera báða sam^:, hvat sem í görðisk.

Klængr lézk þat gjarna vilja. pá gekk Sturla Sighvatsson til

manna Gizurar ok kallaði hátt« o. s. frv.^

í þættinum um Gizurar sögu og Skagfirðinga hef jeg bent

á ýmislegt, sem sýnir, að það af frásögninni um Örlygsstaða-

bardaga, sem ekki er úr Gizurar sögu, hlýtur að vera eftir

Sturlu. Hjer skal jeg því einungis vísa til þess, sem sagan segir

um draum Sturlu fyrir fundinn. Þeir nafnar Sturla J>órðarsou

og Sturla Sighvatsson liggja við Vallalaug um nótt, og um
morguninn segir Sturla Þórðarson nafna sínum draum sinn:

»,Mik dreymði', sagði hann, ,at ek var í Hvammi á föðurleifð

minni ok þar vóru vér allir fyrir handan á upp frá Akri. Kross

stóð hjá oss á holtz-knjúknum,'^ hár ok mikill. |>á þótti mjer

hlaupa skriða ór fjallinu mikil, ok var smágrjót eitt allt, nema

eiun steinn; hann var svá mikiU sem hamarr hlypi at oss, ok

þótti mér undir verða mart várra manua, ok mart komsk undan;

en Vígfúss ívarsson kenda*g, at undir varð. En þá vaknaða ek'.

Sturla Sighvatzson svarar: ,Opt verðr sveipr í svefni'«. Um
draum þennan gat enginn verið til frásagnar annar enn sá, sem

dreymdi, því að Sturla Sighvatsson, sem hann sagði drauminn,

• SturL' II, 199.-203. bls. »1, 359.-362. bls.

^ »hoItz-múIanum« 122 Á.



dó rétt á eftir. Hin kunnuglega lýsing á landslaginu kringum
Hvamm^ sýnir og berlega, að frásögnin hlýtur að vera beinlínis

frá Sturlu sjálfum.^

Sumarið eptir Örlygsstaðafund komu þeir út Snorri Sturlu-

son, Orækja, son hans, og J>orleifr úr Görðum. Er það auðsjeð

á því, sem eftir fer, að þessir menn allir hafa gert samband við

þá |Jörðarsonu um að halda saman gegn ofurefli Skagfirðinga og

Haukdæla og sleppa engu við þá af Vestíirðingafjórðungi. peir

Þorleifr og Snorri tóku nú aftur eignir sínar og ríki, er þeir

höföu orðið að flýja fyrir ofríki Sturlu Sighvatssonar, enn Órækja

lagði undir sig Vestfjörðu. Til að setjast í ból Sturlu Sighvats-

sonar var kjörinn Sturla |>órðarson, og tók hanu að ráði Snorra

við búi að Sauðafelli sumarið 1240 af Solveigu, ekkju Sturlu

Sighvatssonar, sem fór utan. Sagan segir mjög nákvæmlega

frá, hverju Sturla tók við; »búinu ok Bjarneyjum ok Skáleyjum

ok fjörtán om'ógim^í-. Frá þessu hefði varla nokkur annar enu

Sturla sjáifur sagt svo greiuilega. ^Snorri fekk Sturlu þá þriðj-

ung Snorrungagoðorðz. En Böðvarr hafði áðr fengit hónum sínn

hluta^. Órækju þótti þetta mjök í móti skapi, er hann hafði

eigi við öllu tekit*. í*essi nákvæma frásögu um goðorðspartana

bendir og til þess, að Sturla sjo höfundurinn.*

Af því, sem nú var sagt, risu fáleikar með þeim frændum

Sturlu og Órækju. í 150. k. segir sagan frá þvi, að Tumi Sig-

hvatsson hafi komið norðan til Snorra þunnan vetur, er Sturla

bjó að Sauðafelli, og er þess getið, að hann hafi komið við á

Sauðafelli í suðurleiðinni. Hvaða ástæða var til að geta um
það fremur enn um aðra viðkomustaði Turaa önnur enn sú, að

höfundur sögunnar bjó þar? Líka nafngreinir sagan tvo fylgdar-

menn Tuma á þessari ferð, sem í ajálfu sjer var óþarfi. Um
vorið gerði Tumi brúðkaup sitt til f>óríðar Ormsdóttur, og stóð

það í Reykjaholti hjá Snorra. ;>pá vóru þeir þar allir at boðinu,

Orækja, Sturla ok f>orleifr, ok var Snorri til þeirra allra veL

En hann beiddi Sturlu þá, at hann skyldi gefa upp Sauðafell

fyrir Tuma, ok var þat þá ráðit. J>eir töluðu þá mart Órækja

ok Snorri, en Órækja var þá fár til Sturlu^ frænda síns, ok svá

* T. d. orðin >kross stóð hjá oss á holtzknjúkwwm*.

' Sturl.> II, 210. bls. M, 368. bls.

^ Svo á að lesa, og svo stendur í 122 A (>sinn hluta<). Sbr. Kggert

Brím í Arkiv f. nord. filol. VIII (N. F. IV), 355. bls.

* Sturl/ II, 234.-235. bls. =•
I, 387. bls.
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Þorleifs«. Auðvitað er alt þetta sagt frá sjónarmiði Sturlu, og

enn Ijósar kemur þetta fram í því, sera sagt er á eptir, að

Órækja hafi gist að Sauðafelli á vesturleiðinni frá Keykjaholti,

og Sturla hafi orðið honum samferða þaðan vestur til Saur-

bæjar og þeir setið hríðfastir í Sælingsdalstungu sumarmálahelgi

þrjár nætur og þá verið fátt með þeim. Hverjum gat dottið í

hug að segja frá þessu öðrum en Sturlu.^

|>á segir næst frá því, er Órækja Ijet dæma sjer Staðarhól

undan Sturlu á I^orskafjarðarþingi, og er frásögnin mjög nákvæm.

f*að er t. d. sagt, hver hafði fyrirsögn í málinu, og að sá maður

var sendur sunnan frá Snorra, og enn fremur er tilgreint, hver

reifði málið, og að einn maður nafngreindur sat í dómi úr
r

Saurbæ. Islendinga saga er annars ekki vön að segja svo greini-

lega frá málasóknum. Og þar sem bún gerir það á þessum stað,

blýtur það að koma af því, að málið var svo skylt Sturlu.

J>etta er því eitt af því, sem s^-nir, að Sturla muni vera böf-

undur sögunnar.^

I 152. k. er frambald af sögunni um Staðarbólsmál. Segir

mjög nákvæmlega frá ráðaleitan Sturlu til Páls prests Halls-

sonar, er átti landið, og frá málatilbúnaði, frá þingreið Sturlu,

liðveizlu þeirri, er bann fjekk á þingi, og málssókninni. I>essi

greinilega frásögn bendir í sömu átt og sagan um málssóknina

á I>orskafjarðarþingi. Loksins, þegar búið er að segja frá þessu,

er sagt frá öðru merkilegu, sem gerðist á þinginu, að Gizurr

forvaldsson sendi orð eftir Snorra, sem ekki kom til öndvorðs

þings, og að Snorri kom, og rjett á eptir bonura Kolbeinn með

ofurefli liðs. »Vissu þeir Snorri ekki ván til þess ok gengu þeir

Snorri þá ok Tumi til kirkju ok mæltusk þaðan fyrir. En menn

Snorra vöru iiti fyrir JcirJcju ok geJcJc Stiirla þá til þeirra.

Kolbeimmenn fóru óðfluga um vóllinn olv létu gífrlega<<, Síðau

er sagt frá, að þeir Gizurr og Kolbeinn bafi talað saman tveir

einir, en ekki, hvað þeim fór á milli, og svo frá brottreið Kol-

beius og tali þeirra Gizurar og Snorra. Orðin, sem jeg bef

auðkent, sýna, að þetta er sagt frá sjónarmiði Sturlu. Síðan er

sagt frá þvi, er þeir frændur Sturla og Snorri bittust í Víði-

kjörrum, er þeir riðu af þingi, og greinilega frá viðtali þeirra.

Eftir þetta fylgir sagan Sturlu á vesturleiðinni. »pá er Sturla

' Sturl.' IL 235. bls. ^I. 387. bls.

Sturl.' II, 235.-236. bls. ' I, 388, bls.
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^om vestr í Œ'lsartungu, lcömu í mót hónum húskarlar hans

^veir, Snorri Steinsson ok Halldórr geitungr pórðarson. feir

sögðu, at Órækja var kominn vestan til Saurbæjar með átta tigi

^anna ok ætlaði at setjask á Staðarhól«. Hjer er enu eitt

dæmi þess, hversu frásögnin miðar alt við Sturlu, þar sem hann
er við staddur. Síðan segir frá liðsafnaði Sturlu og Böðvars

hróður hans og reið þeirra í Dali: »riðu á holtit fyrir sunnan

Haukadalsá niðr frá Harrastöðum« — svo nákvæmlega hefði

^nginn tiltekið þennan stað annar en sjónarvottur. Pá segir

«agan frá fundi þeirra frænda og sættum, og er viðtal þeirra

mjög nákvæmlega tilgreint. í>á er sagt frá því, að Snorri prestur

Narfason hafi gefið Sturlu mági sínum ráð á Reykhólalandi þau

ínissiri, ef það væri til greiðslu raeð þeim Órækju, og því hafi

Sturla fengið Órækju Reykhóla til ábúðar. Og loksins í enda

kapítulans er sagt, að Sturla hafi komið heim á Staðarhól, og

{íá er fyrst sagt frá, að 'þeir Órækja höfðu þar drepit tvær kvr,

en gört öngar aðrar óspektir«. |>etta bendir og til, að þessi

frásögn muni vera frá Sturlu.^

154. k. segir meðal annars frá norðurferð Orækju í Hrúta-

fjörð til móts við Kolbein. í þeirri ferð var Sturla f>órðarson

I>egar þeir vóru í Hrútafirði, »þá spurðu þeir andlát Orms Svín-

fellings«. petta vóru að vísu merkileg tíðindi, sem vert var að

geta í sögunni, En hvað getur komið til þess, að sagan segir

ftá, iivar og hvenær Sturla frjetti þetta, annað en það, að hann

-er höfundur sögunnar? Síðan heldur sagan áfram: »pá kom ok

ínaðr með bréfi frá Kolbeins^;, — og er sagt frá efni bréfsins,

—

Þd kómu þeiffi Órækju orð sunnan frá Sauðafelli, at Snorri

Sturluson var þar korainn ok vildi fiuna Órækju. Riðu þeir þá

mðr þangat«. fjessi orð eru öll miðuð við þá Sturlu og í orðinu

^suðr<< um stefnuna úr Hrútafirði til Dala kemur fram Breið-

íirðingurinn, því að Hrútfirðingar segja altaf og hafa vafalaust

^lt af sagt ^westr í Dalis ekki ^^suðr í D.s enn Dalamenn aftur

yiorðr í Hrútafjörðs og hættir þvi Dalamönnum eða Breiðfirð-

íögum við að kalla stefnuna til sín úr Hrútafirði ^suðr«. f>á
'^^ sagt mjög nákvæmlega frá viðtali þeirra Sturlu við Snorra,

^eðal annars frá viðvörunarbrjefinu, som Snorri hafði fengið,

^eð stafkarlaletrinu, sem enginn þeirra gat lesið. f>etta var í

^^ðasta sinni, sem Sturla sá föðurbróður sinn i þessu lifi, og var

' Sturl.' II, 237.-239. 'I, 389.-391. bls.
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því von, að houum væri ininnistæður þessi fundur, sem varla

nokkrum öðrum enn honum hefði dottið í hug að segja svo

greinilega frá.^

Eftir dráp Snorra Sturlusonar flugu tíðindin vestur til þeirra

mannaj sem fylt höfðu flokk Snorra. Sagan segir nákvæmlega

frá, hvernig Sturlu barst þeasi fregn, að Tumi Sighvatsson fjekk

hana fyrst og bar hana í Hvamm og forðaði sjer þaðan út í

Hrappsey, enn Svertingr, sem þá bjó í Hvammi, sendi Steinar

sou sinn vestur til Sturlu, enn Sturla gerði aftur Órækju njósn.

Varla hefði nokkrum öðrum enn Sturlu til hugar komið að segja

svo frá þessum tíðindaburði. J>á segir sagan, að þeir Órækja og

Sturla hafi fundizt í Tjaldanesi. ^pá spurðu þeir, at Kolbeinn

var kominn norðan í Dali ok var at Kvennabrekku með þrjú

hundruð manna«. í>etta er bersýnilega sagt frá sjónarmiði

Sturlu. Síðan er sagt frá viðbúnaði þeirra Órækju og Sturlu,

og frá ráðstöfuuum þeirra Kolbeins og Gizurar, meðal annars frá

samningum þeirra við Böðvar bróður Sturlu um að setjast í búið

á Sauðafelli og halda njósnum fyrir þá. pegar þeir Kolbeinn

og Gizurr vóru heim farnir, segir sagan, að Sturla hafl hitt

Böðvar bróður sinn í Hjarðarholti, »ok lagðisk lítt á með þeim.

|>ótti Sturlu undarlegt, at hann hafði í þann óróa gengit at

halda njósnum fyrir Gizur. En hann þóttisk eigi hafa einn við

mælzk, er þeir Gizurr ok Kolbeinn sátu báðir um hann, en öngir

aðrir til mótmæla«. Frásögnin um þetta viðtal þeirra bræðra

hlýtur að vera frá Sturlu. Öðrum gat það varla verið svo

minnistætt.^

Nú byrjar sagan um herferð þeirra Órækju og Sturlu að vestan,

fyrst í Reykjaholt að Klængi, og þaðan suður að Gizuri. Jeg hef

áður tekið fram í þættinum um Gizurar sögu, að oll þessi frásögn

hlýtur að vera eftir Sturlu að undanteknum nokkrum greinum, sem

teknar eru úr Gizurar sögu, því að hún segir alt frá sjónarmiði

Sturlu. Hjer skal jeg að eins taka fram nokkur atriði þessu til

sönnunar, sem ekki eru tekin fram áður. Frá ferð Órækju er

ekki sagt, fyr enn haun kom 3>til Saurbæjar«, þ. e. að Staðar-

hóli til Sturlu, en þá er líka nákvæmlega greindur liðsfjöldi hans,

dagurinn, sem hann kom (Tómasmessa), og hvaða bsendur

vóru helztir í flokki hans. pá er sagt mjög nákvæmlega frá

' Sturl.^ II, 241. bls. 392. bls.

^ StmV II, 242.-243. bls. 393,-394. bls.
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ferð þeirra frænda og náttstöðum. í Norðurárdal riðu þeir

örækja og Sturla frá liðinu í Síðumúla, »ok spurðu J^oir til sannz,

at Klængr var í Eeykjaholti«. fetta og það, sem á eftir fer,

iiDi ferðina að Beykjaholti og atlöguna að virkinu þar, er alt

sagt frá sjónarmiði þeirra Sturlu. Sama er að segja um griða-

beiðsluna til handa Klængi og víg hans, og skal jeg að eins

benda á, að sagan segir, að Sturla hafi verið »genginn til messu,

er hónum var sagt lát Klængs«.^

í frásögninni um fundinn við Hvítárbrú er mart, sem bendir

í^il þess, að Sturla sje höfundurinn. Hann var fyrst í liði með
Orækju, fræuda sínum, enn síðan var hann seldur í gisling til

Kolbeins unga. Fyrsta kvöldiö, sem þeir hittust við brúna, er

sagt, að Sturla hatí riðið í Reykjaholt með Kolbeini og tveir

hans menn. »En um morguninn eftir ríða þeir allir til Brúar,

Náði Sturla þá eigi at ganga vestr yfir ána, ok vdru menn settir

til at gæta han8«. En þó gat hann komið þeim orðum til

Órækju, »at hanu þóttisk þess víss, at hónum var ætlat norðr

íneð Kolbeini, mági sínum, ef hann gengi yfir ána, en kallaði

sér heitit at fara vestr«. Síðar, þegar Órækja var tekinn, er

það sagt, að Orækjumeun þeir, sem gengið höfðu suður yfir ána

ttteð honum, hafi farið »vestr yfir brú ok Sturla með þeim, því

at hdnum var heitit at fara vestr. En er hann Jcom yfír ána,

^cir kallat, at Kolbeinn vildi finna Sturlu. Sneri hann þá aptr,

þeir Svarthöfðí töJvu þá til hans^ ok vildu eigí, at hann færi.

Eii Sturla sleizk dr höndum þeim, ok kvað sér leyft at fara

^estr. En er hann kora suðr yfir ána, var honum eigi kostr

^Ptr at fara. Riðu þeir þá allir í Reykjaholt«. fað þarf ekki

^^ögar athugasemdir til að S}'na, að þetta er eftir Sturlu og

^'igan annan. Frásögnin sjálf er þar talandi votturinn. fá segir

s^gan, að Órækja hafi verið með Kolbeini, *en Sturla var í

'^Gsjum niðri í tjaldi Árna óreiðu, en þeir Símon knútr ok KetiII

Þorvaldzson geyraðu hans ok gengu eptir hónum, hvert er hann
'för«. Og bendir þetta í sömu átt.^

í*á kemur sagan um norðurferð þeirra Sturlu og Órækju
^eð Kolbeini. Er sagt, að Órækja hafi verið fenginn Halli á

MöðruvöIIum til gæzlu, enn Sturla Brandi Kolbeinssyni, og riðið

^eð þeim til Skagafjarðar á Flugumýri. »J>á var þetta kveðit:

' Sturl.' II, 243.-252. bls. 394.-403. bls.

' Sturl.i II, 254.-256. bls. 404.-406. bls.
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Nú erum tveir, en trúra

trautt vættir mik sætta,

el ek með önn og bölvi

aldr, á Kolbeins valdi,

Muna munuð ér, at órum

(eirlaust) saman fleiri

(ruðusk hjaldrborinu hildar

hjól) í vetr á jólum«.

|>að getur ekki verið neinum vafa bundið, að þessi vísa er

eftir Sturlu, enda hefur 122A á undan henni: »J>á kvað Sturla

vísu þessae í stað orðanna »f>á var þetta kveðit«. Samt sem

áður hygg jeg, að »í>á var þetta kveðit« sje hinn upphaflegi

texti Sturlu. Hann hefur af nokkurskonar hæversku ekki viljað

setja nafn sitt við vísuna, líkt og við vísuna um Hjálm Ófeigs-

son, sem áður er getið. Hitt var eðlilegt, að afskrifari, sem sá,

að vísan hlaut að vera eftir Sturlu, breytti inngangsorðunum á

þá leið, sem gert er í 122A, enn aftur er það alveg öskiljanlegt,

hvað nokkrum gat gengið til að breyta orðunum »|>á kvað Sturla

vísu þessa« í »|>á var þetta kveðit«. Sturla minnir Órækju hjer á ferð

þeirra suður að Gizuri um jólin síðustu. Síðan heldur sagan

áfram; »f>eir vóru 3 nætur á Flugumýri, áðr Kolbeinn reið

með þá norðr til Eyjafjarðar. Ok er þeir riðu tim Shjálgsddls-

heiöi,spurði ÓrœJcja Sturlu: ,Skammr er nú hali okkarr í dag,

frændi, eðr hvat ætlar þú Kolbein fyrir ætlask?' Sturla lézk

eigi vita ok kvað vísu þessa:

Skammr er, eldstökkvir, okkarr,

(af gekk sveit in teita),

skeiðs, á Skjálgsdalsheiði,

skutborðz, hali orðinn.

Sékka ek, lýs, nær lausum

logreifandar veifa

(skal ek hvessa^ þrek) þessum

(þat hlægir mik) bæjar.^

' í 122B þannig. en »hvars á< í handritinu í Brit. Mus. Sturl.' hefur

>hvars á« eftir pappírshandritinu; Sturl.^: »hvass á*.

^ Jeg tek saman: >Skammr er orðinn hali okkarr, skutborðs^skeiðsw

eldstökkvir, á Skjálgsdalsheiði. Af gekk sveit in teita. Sélckak, nær

lýsw-bæjar—^logreifandar veiía þessum ío: halan-um) la-usum. Skalk
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peir riðu iim kveldit í Miklagarð, en annat kveld á Grenjaðar-

staði, it þriðja á Skinnastaði, ok koma þar at nóni. Var þá

sendr þaðan Jón bóndi út á Melrakkasléttu at taka þeim Órækju
þar far með Roðgeiri Álfssyni. Haun bjó þar útan skip þat, er

Kaptabúza hét. Koma þeir Jón út at náttmáli, en Roðgeirr

bafði út siglt at nóni«. f>essi ítarlega frásögn um ferð

þeirra frænda, sem segir frá vísum Sturlu, er þeim einum fóru

á milli, og frá náttstöðum, getur ekki verið frá neinum öðrum
enn Sturlu.^

J>ví nspst segir sagan frá heimboði því, er Gizurr hafði að

Olafsmessu, og gjörðum Kolbeins um mál þoirra Órækju, er þar

vóru uppkveðnar. Sturla fór suður með Kolbeini og er sagt, að

hann hafi verið til kallaður, er málin skyldi tala, að inna mál þeirra

frænda. »En hann lézk eigi mundu inna annat en víg Snorra;

kvað þat sakagiptir þeirra til Gizurar ok Klængs. f>ar var mart

vitra manna, Teitr lög(sögu)maðr, bróðir Gizurar. Kolbeinn

spurði fyrst Teit, hvárum hann bæri arf Snorra, Gizuri eða

Orækju. |>á skaut Árni óreiða því við: ,Láttú nú, sem þú

dæmir um sál þína'. brostu sumir menn. Skipt var mönn-

wni í sveitir til görða. En þat vissa eh etgi, Jivat hverir g'örðu«.

I*á er sagt frá uppsögu Kolbeins, hvað hann gerði, og er það

til greint nákvæmlega með orðum Kolbeins sjálfs. fað er ein-

kennilegt, að hjer er sagt nákvæmlega frá öUu því, sem Sturla

var Yið, enn ekki frá þvi, »hvað hverir görðu«, sem hann var

ekki við. f>að raá geta nærri, að hann hefur verið kallaður til

hlýða á uppsögu Kolbeins, þó að það sje ekki beinlíuis tekið

fram
í sögunni. Eftir uppsöguna heldur sagan þannig áfram: »J>á

^ar þetta kveðit/^ ok var eigi á lopt haldit:'*

Skjótt mun ek skökkum sáttum

(skjaldlinnz) svarat vinna

(élsveigir dregr eigi

orðskæðr^ þat á^ græði).

hvessa þrek. þat hlægir mik*. >Hvessa þrek* er sama sem annars

er kallað að ,drygja þrek\ ,efla þrek'. Sbr. Konr. Gíslason: Njála

11, 223. bls.

' SturL^ II, 256.-258, bls. ^ I, 406.-407. bls.

" *þá kvað Sturla vísu þessa* 122A. Sbr. áður.

þessi orð (>ok . . . haldit<) hef jeg tekið upp 1 textann eftir 122A;

slept í handritinu í Brit Mus.
* Svo í 122Á.

Getgáta; handritin hafa >á þat*.
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peim komi várr eða verra

(vera mun skollr) er ollu

(langa hríð með lýðum)

landrekstr at fjörgrandi.^

Eptir þat talaði Kolbeinn til Gizurar, at hann skyldi taka við

Sturlu ok láta hann fara útan með sér. Gizurr vill þat eigi«.

Höfundur vísunnar segir »várr landrekstr*, og sjest á því, að

hann var einn af þeim, sem gjörö Kolbeins gerði landrækan.

Enn nú var enginn af þeim, sem utan vöru reknir, við þennan,

atburð, nema Sturla, svo að vísan hlýtur að vera eftir hann.

Hverjum getum vér þá trúað til þess öðrum enn honum að hafa

tilfært þessa vísu, sem »eigi var á lopt haldit?^^

Sturla fór nú norður með Kolbeini, Enn þá komu vinir

hans að vestan og Ijet Kolbeinn hann þá lausan gegu því, að

hann og þeir, sem að vestan komu, ynnu sjer trúnaðareiða. Frá

vesturferð Sturlu og heimkomu, er sagt á þessa leið: »Sturla

fór þá norðan. OJc er hann Jcom í Hrútaíjörð á Borðeyri, vónt'

þar nýJcomnir af Jiafí forfinnr ok Arnbjörn, ok höfðu orðit

aptrreka. par var með þeim Svarthbföi oJc Hrafn mágr Jians.

Þeir skyldu þar útan hafa farit. Sturla kom heim nokkrum

nóttum fyrir Máríumessn ina síðari, NoJcJcuru síðarr kómu þeir

norðan, Lambkárr ábóti ok Einarr skálphæna; skyldu þeir sjá

eiða at Strendum ok Saurbæingum. Sturla fbr með þeim út til

Skarðz at treysta vináttu Snorra prests ok vina hans. Mi er

þeir Sturla vöru at SJcarði, var þar sögð skipkváma ór Eyjafirði;

var þar kominn út pórðr Sighvatzson«. í>að þarf varla að benda

^ SíÖari vísuhelmingurinn er lagfærður af Konr. Gíslasyni í Njálu Ilj

915. bls. Jeg íek saman: >Skjótt mun ek vinna svarat (— svara)

skökkum sáttum. Orðskæðr skjaldlinnzwélsveigir dregr eigi þat á

græði. þeim komi várr landrekstr, er ollu, at fjörgrandi eða verra.

Vera mun skollr langa hríð með lýðunic. Að >draga e-t á græði*

hygg jeg sje talsháttur, sem þýði sama sem að ^draga dul á e-t*j

og að afskrifari, sem þetta vakti fyrir, hafi skift um röð orðanna

i>þat á<. Eiginlega þýöir talshátturinn >að draga eitthvað á sjó*j

o: svo aðþað sökkvi 1 kaf, haft um þann, sem viU koma einhverju

undan, eins og t. d. þjófur fóla. Skyldur er talshátturinn að *kasta

(varpa) á glæ-í, enn hafður í nokkuð annari þýðingu.

^ Sturl.^ II, 258.-259. bls. ' I, é07.-408. bls.
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á það, að öU þessi frásögn er sögð frá sjónarmiði Sturlu. Hin

auðkendu orð sýna það nógu berlega.^

J>á heldur sagan áíram að segja frá |>órði kakala, segir

löjög stutt frá ferð hans suður um land að Keldum og eins frá

vesturferðinni, þangað til hann kom í Hvamm til Svertings.

»Pór hann (o: Svertingr) með þeim fyrst^ á Staðarhól. Tók
Sturla vel við þeim. Átti Sverthigr allan hlut í að draga saman

vináttu með þeim frændum. Var þat ok auðvelt«. Hjer endar

íslendinga saga í miðju kafi. Merkilegt er, að hjer er ekki

sagt greinilega frá ferð pórðar, fyr enn hann kemur í grend við

Sturlu, og að getið er um, að nágranni Sturlu hafi fylgt þeim

Þórði, er þeir komu til hans. í>órðar saga segir mjög nákvæm-
lega ferðasögu fjórðar, enn fylgdar Svertings er þar að engu

getið, og ekki er hans getið við tal þeirra frænda. J>etta er

eitt af því sem sýnir, að Sturla hefur samið íslendinga sögu, og

fórðar saga hlýtur að vera eftir annau mann.^

Vjer höfum nú rakið þá viðburði i Islendinga sögu, sem
Sturla er viðstaddur, og sýnt að frásögnin um þá ber þess víða

^enjar, að hann er höfundurinn. Enn það er ýmislegt fleira,

s^öi bendir í sömu átt. Svo er t. d. getið um andlát f>óru,

^óður Sturlu, frillu pórðar, föður hans, og er íslendinga saga

þ*^ ekki vön að geta um andlát slíkra kvenna.* Líka er sagt

því, að Snorri Sturluson hafi tekið undir sig alla gripi þá,

Guðný, móðir hans, hafði átt, er hún andaðist, enn hún hafði

^pur gefið þá alla »Sturlu, fóstra sínum, syni í>óröar«.^ |>að er

^iðar, að Islendinga saga getur um ýmislegt, sem suerfcir fjárhag

Sturlu beinlínis feða óbeinh'nis, og hef jeg áður minzt á frásögn-

um erfðatilskipun föður hans og um það, hverju Sturla tók
^^5» er hann settist að Sauðafelli; svo og (í þættinum um Áróns

f^g^) að sagan segir frá því, hvernig Sturla Sighvatsson eignað-

Valshamarseyjar, er síðan komust í eigu pórðar, föður Sturlu.

f^í" sem sagan segir frá því, að Ingimundr Jónsson nam

' Sturl.^ II, 259.—260. bls. '^I, 408.-409. Ms.

vautar í 122A.

^
Sturl.i il^ 260. bls. ^I, 409. bls.

^
Sturl.i II. 81, M, 265. bls.

,

S. st.



414 UM STURLUNGU.

Jóreiði Hallsddttur, er síðar varð tengdamóðir Sturlu, brott frá

Tungu til Sauðafelis með tilstyrk Sturiu Sighvatssonar, er þess

gefcið, að Jóreiðr iiafi ekki viljað giftast, »þvíat hón vildi eigi

ráða fé undan dóttur sínni« (er síðar varð kona Sturlu pórðar-

sonar).^ Líka er sagt mjög greinilega frá, hvernig í^órðr, faðir

Sturlu, komst að Hvammslandi.^ Enn fremur er þess getið í

sögunni, er í>órðr Ijet af hendi hundrað hundraða við Jón murt

Snorrason fyrir arf eítir ömmu Jóns, Hróðnýju pórðardóttur, sem

hafði verið frilla pórðar.*'^ Og fleira mætti til færa. Höfundur

íslendingasögu hefur verið gagnkunnugur í Björgvin. |>að sjest

á því, að sagan segir, að Jón murtr hafi haft herbergi ^^fyrir

noröan KrisUlcirkju í Sjbrgvin, þar sem nii eru prestahús*,

og að hann hafi verið jarðaður »at Kristzkirkju, þar sem nú er

sönghússveggrinn«.^ Enu um kunnugleika Sturlu í Björgvin

getum vjer ekki efazt, þar sem hann var svo lengi í Noregi við

hirð konuDgs, sem löngum sat í Björgvin,^ og þar tók Sturla

land í Noregi, er hann fór utan árið 1263.^ Kunnugleiki höf-

undarins við Breiðafjörð, á Snæfellsnesi og Mýrum og í Borgar-

firði lýsir sjer svo víða, að óþarfi er að benda á það. Merkilegt

er það og, hvernig sagan afsakar óbeinlínis með orðalagi sínu

ósamlyndið milli þórðar, föður Sturlu, og Helgu konu hans:

*J>órðr iar eigi auðnu til at fella svá mikla ást við Helgu, sena

vera átti, ok kom því svá, at skilnaðr þeirra var görr<í.'' Ein-

kennileg er og frásögnin frá samningum þeirra feðga Böðvars og

fórðar við Órækju, þegar Órækja kvíaði Böðvar á borginni suður frá

Hörgsholti og tók sjálfdæmi af honum: »En Böðvarr var góö-

gjarn^ ok gekk hann til festu við þenna skildaga. Reið hann

síðan norðr yfir heiði ok fann föður sinn i Akrey ok fýstí hann

mjök sætta; segir, at Órækja mundi allgóðr drengr af verða, ef

undir hann væri lagt, En pórðr segir hann shjldu enga dreng-

shaparraun af því hafa at dœma um mál hanSj því at hann

' SímV II, 88. bls. 271. bls.

2 Sturl.1 II, 87. bls, ^ 270. bls.

« SlurL^ II, 116. bls. ^ I, 292. bls., sbr. Sturl.^ I, 194. bls. ^ I, l^^^-

bls, Jón var sonur Herdísar, dóttur Hróðnýjar og Bersa hins auOga

Vermundarsonar (Sturl.^ I, 50. bls. ^I, 190. bls.).

* Sturl.* II, 124.—125. bls. ^ I, 299.-300. bls.

* Sbr. Fms. X, 155.—163. bls.

» Sturl.^ III, 303. bls. MI, 269. bls,

' Sturl.' I, 194. bls. ^I, 197. bls.



lézk hónum aldri skyldu sjálfdæmi selja, en bað sonu sína fara

ifieð máli sínu sem þeim líkaði«.^

*

Vjer höfum nú tekið fram svo mart, sem sýnir, að Sturla

er höfundur Isleudinga sögu, að engum mun framar detta í hug

að efa það, að hún sje samin af honum, eða að vitnisburðir

þeir, sem eigna honum »íslendinga sögu« (eða »íslendiuga sögur«),

eigi við þessa sögu og enga aðra. Næst munum vjer líta á

heimildarmenn sögunnar.

I fyrri hluta sögunnar, þangað til Sturla sjálfur kemst til

vits og ára, er helzti heimildarmaðurinn auðsjáanlega J>(5rðr,

faðir Sturlu. J>etta er að vísu óvíða tekið fram beínlínis, enn

því oftar má lesa það á miUi línanna. Fyrst munum vjer benda

á þá staði, þar sem beinlínis er vitnað í sögn po'rðar.

fegar aðförin að Guðmundi biskupi stöð til veturinn eftir

Víðinessbardaga, vildi Sighvatr fá pdrð bróður sinn til ferðar

^eð sjer, og hittust þeir í Hitardal. Segir sagan greinilega frá

tali þeirra, og lauk því svo, að þeir skildu fálega. »0k sagói

Pórðr svá«f segir sagan, »at síðan þótti hónum aldrigi hafa

örðit frændsemi þeirra slík sem áðr«.^

Sumarið 1224 hafði Snorri heím Hallveigu Ormsdóttur og

gerði við hana helmingarfjelág. Hafði hann þá miklu meira fje

^nn nokkur annar maður á Islandi. ^En eigi hafði hann ráð

Þórðar, bróður síns, við þetta. Ok hann sagði svá^ at hann
lézk ugga, at hér af mundi hónum aldrtila leiða, hvárt sem

^ónum yrði at skaða vötn eðr menncí.*

I>að er einkennilegt við báða þessa staði, sem nú vóru

Sreindir, að þeir vitna ekki beinlínis til í'órðar sem heimildar-

^anns fyrir því, að viðburðirnir, sem sagt er frá (tal bræðranna

fjelag þeirra Snorra og Hallveigar) hafi átt sjer stað, heldur

^^gja að eins frá, hvern dóm pórðr hafi lagt á viðburðinn eða á

^fleiðingar hans. Enn enginn getur þó efazt um, að höfundur-

' Sturl.í II, 162. bls. ^I, 330. bls.

' Sturl.i IT, 9. hls. ^ I, 219, bls.

' SturKi II, 83. bls. 266, bls.



inn hlýtur á báðum þessum stöðum að hafa haft frásögnina frá

|>órði. |>að má því einnig ganga að því vísu, þar sem lík frá-

sögn um samtal jþórðar við aðra menn eða forspá hans

um óorðna hluti kemur fyrir, að J>órðr haíi verið heimildarmaður

höfundarins, þó að það sje ekki beinlínis tekið fram.

Jeg tel því víst, að pdrðr hafi sagt höfundinum frá samtali

þeirra bræðra, Snorra og pórðar, um Snorrungagoðorð, sem 57.

k. segir frá,^ og frá því, er hann fann Sighvat bróður sinn í

Ljáskógum haustið 1227 (67. k.), »ok var Sighvatr enn kátasti,

meðan þeir töluðu um hesta ok lausnartíðendi, en er þeir skyldi

tala um mál sín, máttu þeir eigi við talask ok skilðu ósáttir«.^

Sagan um fund og viðtal Snorra og fórðar undir Hrauni árið

1228 (70. k.) er og eflaust frá pórði,^ og sama er að segja um
eintal þeirra J^órðar og í>orvalds Vatusfirðings, sem sagt er frá

í sama kapítula; í talinu við porvald kemur fram forspá pórðar,

er hann bað hann varast Hrafnssonu oggsagði: >Opt veltir lítil

þúfa miklu hlassi«.* Merkilegt í þessu efni er og viðtal J>órðar

við porvald Gizurarson á þingi 1232, þegar sættiu komst á alt

i einu miUi Snorra og Kolbeins unga, og Órækja skyldi fá Arn-

bjargar systur Kolbeins : » J>orvaldr Gizurarson spurði pórð

Sturluson, hvat hann ætlaði, hví mundi sættin svá skjótt hafa

saman gengit, síðan er þeir gengu ór milli at fara?^ ,Ejgi veit

ek', segir fórðr, ,en uggi ek, at Snorri bróðir minn muni

nú hafa gört vinaskipti, ok selt vináttu Sighvatz ok Sturlu, en

tekit við vináttu Kolbeins, er mik uggir, at vér frændr muuÍDi

mesta rimmu af hljóta áðr lýkr'. I>orvaldr svarar: ,Undarlegt

þykkir mér, er Kolbeinn viU gipta systur sína skilgetna hórkonu-

syni Snorra. En þat er satt, sem mælt er, at sjálfr veit görst,

hverjum varningi verja á'«, Hjer kemur einnig fram getspeki

í>órðar um ókomna hluti.^ Llkt þessu er einnig viðtal pórðar

við Sighvat, þegar þeir Sighvatr og synir hans fóru að Snorra

um páska árið 1236. ^Veitfci hann (o: í>órðr) Sighvati átölur

miklar, um þat, er hann fór at bróður sínum á hátíðum, ok

^ Sturl.^ II, 82. bls. »
1, 265,-266. bls.

^ Sturl.^ II, 96. bls. ^I, 278. bls.

» Sturl.* II, 99. bls. H, 280. bls.

* Sturl.' II, 99,-100. bls. =1, 281. bls.

' það er áður sagt í sögunni, að þeir þórðr og þorvaldr hafi reynt

að miðla málum enn gefið upp meðalgönguna.
*^ SturL* II, Ul. bls. 313.—314. bls.
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segir, at hana mundi stór gjöld fyrir slíkt taka af guði, gamall

niaðr, Sighvatr tdk undir í gamni ok með nökkurri svá græð:

íHvárrgi okkarr þarf nú at bregða öðrum elli. Eðr hvárt görisk

þú nú spámaðr, frændi'. J>órðr svarar: ,Engi em ek spámaðr,

en þö mun ek þér verða spámaðr: ,Svá mikill sem þú þykkisk

nú, ok trúir á mátt þínn ok sona þínna, þá munu fáir vetr

ííða, áðr þat mun mælt, at þar sé mest eptir sik orðit\ ,Eeiðr

«rtú nú, frændi', segir Sighvatr, ,ok skal eigi marka reiðz mannz
íöál; kann vera okkr talisk betr annat sinn, þá er vit erum báðir

í góðu skapi'. Reið pörðr þá í brott«.^ Meðan þetta gerðist,

var Sturla fyrir vestan, svo að ekki gat hann* hlýtt á þetta, og

«r þá auðráðið í það, að enginn annar enn faðir hans sjálfur

hefur sagt honum frá þessu tali, sem eflaust hefur farið fram

undir fjögur augu, og eru allar líkur til, að orðin sjeu ekki úr

lagi færð — svo vel lýsa þau lundarfari beggja þeirra bræðra.

Hjer kemur einnig fram getspeki J>órðar.

Vjer höfum sjeð, að sagan ber pórð sjálfan beinlínis fyrir

því, að aldrei hafi frændsemi þeirra bræðra Sighvats og pörðar

verið slík sem áður, eftir það að |>drðr tök svo slæle^a undir

áskorun Sighvats að fara með honum að Guðmundi biskupi. Af
þessu má ráða, að pórðr muni einnig vera heimildarmaður að

Því, sem sagan segir á öðrum stað (í 4. k.): ^þá^ var svá

ástugt^ með þeim bræðrum, at nær þóttisk hvárrgi mega af

öðrum sjá«.^

I þættinum um Arónssögu hef jeg tekið það fram, að ís-

lendinga saga segir mjög greinilega frá ýmsum þeim atburðum úr

sögu Áróns, sem gerðust í Eyrarsveit. Meðal annars er það

tekið fram, að Árón hafl hrundið út skipi því, er hann fór á

suður yflr Breiðafjörð, og það rekið »á Eyri til í>órðar«.^ í>að

getur verið, að Sturla hafl sjálfur munað eftir þessu atviki —
hann var þá 10 vetra — enn hitt er eigi ólíklegra, sem vjer

böfum haldið fram í þættinum um Áróns sögu, að hann hafi

'^^ft þessa sögn frá föður sínum.

' Sturl.í II, 177.-178. bls. 342. bls.

3: á æskuárum þeirra, meöan Síghvatr undi hvergi nema á Stað

með þórði.

Svo stendur í 122A, og er það líklega upphaflegra enn ,ástúðlegt'

sem stendur í hdr. í Brit. Mas.

*
* SturL' I, 194. bls. ^i, 197. bls,

* Sturl^ II, 85. bls. 2
1, 268. bls.
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Sagan segir oft mjög nákvæmlega frá þeim viðburðum eða

málum, sem |>órðr var við riðinn, og ber frásögnin sumstaðar

menjar þess, að hún muni vera frá fórði. Skal jeg nú greina

nokkur dæmi.

í 4. k. segir frá því, er þeir Sturlusynir fjórir, Björn,

Sveinn, f>órðr og Sighvatr, fóru vestur til Saurbæjar til að mæla

eftir Jón hinn óða. »peir gistu í Hvammi at Guðnýjar, ok fóru

þau öll samt til laugar í Sælingsclal«. far urðu þeir Sturlusynir

ósáttir við Hall Arason út af þjóf, sem þeir ætluðu að festa upp,

enn Hallr skaut undan, og »varð Þórðr svá reiðr, at hann bað

ganga at þeim. Guðný móðir hans hélfc hdnum ok íleiri konur.

pá eggjaði hann bræðr sína, Svein ok Sighvat. peir Hallr

hlaupa á heydes ok vörðusk þaðan. í>ar vá Ámundi Bergsson

þann mann, er fórhallr hét. En er pórðr vmi þat, lét hann

hætta atsókninni«. Síðan segir frá því, að þeir hafi sætzt á

víg Jóns óða. »|>órðr bætti ok þat víg, er Ámundi hafði vegit,

ok settu því máli öllu«.^ Hin auðkendu orð benda til, að þetta

muni vera sagt frá sjónarmiði pórðar, enda er enginn hklegri

enn hann til að hafa sagt syni sínum þessa sögu,

|>á aegir 5. k. frá Rauðsmálí. fað var hin fyrsta stóra

þingdeila, sem þeir Sturlusynir, Sighvatr og J>órðr, vóru við

riðnir. Frásögnin er mjög ítarleg. Á þeíta mál var sætzt sum-

arið 1197, »ok hélt J>órðr bótum upp fyrir Sighvat bróður sinn.

Vóru mælt gjöld á pingvelli at miðju sumri. Færði af hendi

gjöldin Halldórr Oddzson, en við tók Leiðar-Ormr«.'^ fessi

mikla nákvæmni um gjalddagann og um það, hverjir milli fórU;

bendir til, að frásögnin muni vera frá gjaldanda.

í Rauðsmáli veittu Oddaverjar Sturlungum. Enn hin næsta

þingdeila Sturlunga var við Oddaverja sjálfa. |>að var eftirmálið

eptir víg Ketils Eyjólfssonar, sem Sighvatr tók að sjer, en veg-

andinn var þingmaður Sæmundar í Odda. »Var um mál þessi

alltíðrætt«, segir sagan í 7. k., »þvíat mönnum þótti þat

in raesta nýjung, ef nökkurir menn vildi deila þingdeildum við

Oddaverja í þann tíma .... pórðr Stmiuson var í vináttu vtð

Sœmundy olc hlítti mjöh hans fortölum um þetta máU. Hin

auðkendu orð benda til, að |>órðr muni vera sögumaðurinn.^

^ SturL^ I, 195. bls. ^ I, 197. bls.

^ Síurl.' r, 195,-197. bls. ^ I, 198.-1Ö9. bls.

' SturL^ I, 198.—199. bls. "I, 200.—201. bls.



UM STURLUNGU. 419

I 20. k. segir frá viðureign Snorra Sturlusonar og |>orkels

rostungs stýrimanns. Hafði Snorri iátið taka upp mjöl fyrir

í>orkatli, enn í>orkell vegið niann til hefnda. Sótti þá Snorri

bræður sína, Sighvat og pdrð, til aðfarar nieð sjer að stýrimanni-

»Var Sighvatr auðveldr í því, en pörör lattí heldr«. Samt föru

þeir allir bræður að kaupmönnum, enn höfðu af verra og urðu

frá að hverfa við svo búið. Kom hjer fram, að betra hefði verið

að fara að ráðum J>órðar. J>að er því eigi ólíklegt, að Sturla

hafi haft þessa frásögn frá föður sínum. enda er hún talsvert

nákvæm, svo að líkur eru til, að hún sje frá einhverjum afþeim,

sem í aðförinni vóru.^

I 38. k. er sagt frá vígi fdrarins bónda í Snóksdal og eftir-

málum eftir það, sem porðr tók að sjer. Frásögnin um afdrif

málsins á þingi er allnákvæm, og sjerstaklega er þess getið, að

Sighvatr, bróðir fórðar, »var heldr andstreymr um eptirmálin,

þvíat hónum þótti verra, at |>órðr hlutdeildi«. Líklegt er, að

þessi frásögn sje höfð eftir fórði.^

í 39. k. segir sagan frá deilum þeirra Snorra og Magnúsar goða

á alþingi, og er sumt í þeirri frásögn, sem virðist vera eagt frá

sjónarmiði fórðar. Fyrst lendir þeim saman austanmegin Öxarár

Snorra og Oddaverjum. Sendir Snorri þá orð bræðrum sínum

í^órði og Sighvati (sem vóru fyrir vestan ána). »Kómu þeir ok

báðir með alla sína menn, ok þótti Siglivati Snorri eigi vel

Jialdit hafa stööunni, áör hann líom tiU. |>essi frásögn hlýtur

^-ð vera höfð eftir Sighvati sjálfum eða einhverjum í flokki þeirra

bræðra, sem að koma. Síðar er sagt, að dllir höfðingjar hafl

seut heira eftir liði, enn um fórð einn er þess getið hvern hann
sendi, hvaö sá maöur var lengi á leiöinni, hversti sJcjótt Söövarr^

sonur pórðar, brá viö, og hvar orðsendingin um, að sættir hefðu

^ komizt, hitti Böövar, Hjer er auðsjeð, að böndin berast að

Þeim feðgum í>órði og Böðvari.^

Þegar Snorri fór utan árið 1218, er sagt (í 40. k.), að hann
bafi falið |>órði bróður sínum alt fje sitt til varðveizlu, enn sett

^óður sína Guðnýju fyrir búið í Reykjaholti; »hón hafði verit

áðr fyrir búi pórðar sonar síns at Stað eðr á Eyri«, Líklegt

^í^j að þessi frásögn sje eftir fórði.^

' Sturl.i I, 223.-224 bls. ^ I, 210.-211. bls.

' Sturl.i II, 41.-42. bls. 231.-232. bls.

' Sturl.i II, 44.-45. bls. I, 233.-235. bls.

* Sturl.i II, 48. bls. ^I, 237. bls.

27*
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Áður hef jeg minzt á, hve nákvæmlega sagan segir frá því

(í 61. k.), er pdrðr keypti Hvamm. Síðar í sama kapítula er sagt

frá því, að Sturla Sighvatsson hafl látið efna til virkis í Dölum

^um várit, er pórðr Skirhison fór húi sinu í Hvamm«. Hjer

er frásögnin miðuð við flutning fórðar, og því líklega frá hon-

um. Enn þá Ijósar kemur hið sama fram í lok kapítulans, þar

sem sagt er, að Snorri hafi farið að heimboði 1 Hvamm þetta

sumar, og að Ingimundr skíðungr hafi komið þar úr Dölum

handan þann dag, er Snorri ætlaði heim á leið, ^ok sá menn

ekki örendi hans. Var mönnum grunr á, hvárt Sturla mundi

eigi vilja finna Snorra, er hann færi suðr. í>ví reið J>órðr með

hónum með aðra þrjátigi manna upp undir Sópandaskarð. En

Sturla sat heima ok görði öngan gyss á sér ok hafði þó heídr

fjölmennt<í. Varla hefði nokkrum öðrum enn pórði eða þeim,

er hann sagði, dottið í hug að geta um þetta. Líka er þess getið

í sama kapítula, að J>órðr hafi þetta sumar haft ^^húsastarf

mikit í HvammÍK.^

Hjer að framan hef jeg minzt á frásögnina um Jóreiðarmál

í 62. k. og sýnt, að þetta mál snerti Sturlu persónulega, þar

sem hann síðar gokk að eiga Helgu dóttur Jóreiðar. Enn mál

þetta kemur honum líka við að öðru leyti, því að fórðr faðir

hana veitti Jóreiði að þessu máli, og er eigi ólíklegtj að Sturla

hafi haft frá honum frásögnina um afdrif þess á þingi.^

í 63. k. er þess getið meðal annars, að skip hafl komið í

Hrútaíjörð og á því Guðmundr biskup. Hafl þeir frændur pórðr

og Sturla Sighvatsson fundizt við skip og þá farið vel með þeiia.

»Tók sínn Austmann hvárr þeirra; fór í Hvamm Bárðr garða-

brjótr, son forsteins kúgaös, en Bárðr trébót fór til Sauðafelk

til Sturluít. f)essi nákvæma frásögn er líklega frá pórði.

getur verið, að Sturla hafi hjer farið eftir minni sínu, því

hann var kominn til vits og ára þegar þetta varð.^

í 20. k. er það sagt, að pórðr móðurbróðir Sturlusona hafl

átt marga þingmenn um Akranes og upp um hjerað, og hafi

honum þótt pórðr Sturluson, systurson sinn, »leggja þingmenn

undir sik,* þá er hónum váru næst« og hafl hann þvi gefið

1 SlurH II, 87-88. bls. 270,-271. bls.

2 Síurl.i II, 88—89. bls. I, 271.—272. bls.

^ Sturl.i II, 90. bls. 2 1, 272. bls.

* Svo í 122A og Resensbók, og er það því líklega rjetlara enn sa
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Snorra hálft Lundarmannagoðorð, »ok skyldi hann halda þing-

menn fyrir |>(5rði ok öðrum þeim, er á leitaði. En er Snorri

hafði tekit við þiugmönnum, þá þótti pórði Böðvarssyni hann

meirr leita á vini sína, en áðr hafði l^órðr, bróðir hans, á leitat«.

Blærinn á þessari frásögn er því líkur, sem hún sje frá Þórði.^

Vjer höfum nú sjeð, að Sturla muni hafa haft sögur

af föður sínum um marga þá viðburði, sem hann var við riðinn

beinlínis eða óbeinlínig og gerðust fyrir minni Sturlu. Má þá

geta nærri, að faðir hans haíi sagt honum mart fleira, sem hann

var ekki við bendlaður, enn það er nú ekki framar hægt að

greina. Líklegt þykir mjer þó, að hin nákvæma frásögn um
það, hvernig Sighvati græddist fje, og um bóuorð hans og brúð-

kaup (í 6. k.) sje frá J>órði.^ Verið getur og að Sturla hafi

haft frá föður sínum söguna um draum Guðnýjar, móður pórðar,

er hana dreymdi fyrir fæðingu Sturlu Sighvatssonar,^ enn um
slíkt verður nú auðvitað ekkert staðhæft með vissu.^

I sambandi við þetta skal jeg taka það fram, að sagan

hefur þau orð eftir porvaldi Gizurarsyni, að sonurn Páls biskups,

Katli og Lopti, væri ólíkt farið, »kvað Ketil vilja mönnum hvat-

vetna gótt, en Lopt kvað hann mæla til manna hvatvetna gótt«.^

Líklegt er, að Sturla hafi þessi orð ekki beiolínis frá í>orvaldi,

teldur hafi fórðr, faðir Sturlu, sagt honum þau eftir í>orvaldi,

því að þeir vóru aldavinir forvaldr og f>órðr. Líkt er um það,

er sagan segir, að Guðmundr biskup hafi kallað |>orvald Gizurar-

son »undirrót allz ófriðar, er Kolbeinn (o: Tumason) görði hón-

^tn ok hans mönnum«.^ |>etta hefur biskup liklega sagt fórði,

vini sínum, enn hann aftur Sturlu, því að þetta gerist löngu

fyrir minni Sturlu.

pá skal jeg taka fram þá menn aðra, sem höfundurinn

texti. sem báðar útgáfur Sturlungu hafa í meginmálinu eftir

pappírshandritum (^göra þá skuldseigja*).
' Sturl.^ I, 223. bls. ^I, 210. bls.

^ Sturl.i I, 197.-198. bls. M, 199—200. bls.

' Sturl.i I, 199.—200. bls. ^ I. 201.—202. bls.

^ 1 þættinum uni Resensbók hef jeg getið þess til, að Sturla hafi

haft sögur um það af þórði, að Halldóra, kona Sighvats, hafi

eggjað Sighvat fram á móti Guðmundi biskupi. Sagan um þetta

stendur að eins í Resensb., enn er slept í Sturl. (Bisk. I, 496. bls.).

' Sturl.^ I, 227. bls. U, 212. bls.

' Sturl.í II, 4. bls. ^I, 215. bls.
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virðist hafa haft sögur af. í>eir eru fáir, setn beinlínis eru til-

nefndir sem heimildarmenn. í frásögninni um aðför Jónssona

að porvaldi Vatnsfirðingi segir, að f>orvaldr hafi komizt undan

út um þær dyr, sem Brandr Jónsson varðveitti, og er auðsjeð,

að höf. hyggur það satt vera. En síðar segir hann: »Brandr

lét aldri á sannask, at hann (o: |>orvaldr) hefði þær dyrr út

hlaupit, er hann hafði fyrir verits/ Brandr og Sturla fórðar-

son vóru systkinasynir. I sögunni um víg forvaldssona, í^órðar

og Snorra, stendur þessi grein í miðri lýsingu þeirra bræöra:

»Svá sagði Sturla Sighvatzson, at sá þyrfti sér eigi til mann-

virðingar at ætla eðr ríkis í Vestfjörðum, er í Dölum sæti, ef

í>örðr væri í Isafirði«.2 Enn vjer munum síðar sýna fram á, að

Sturla f>órðarson hefur naumast frumsamið þann kafla sögunnar,

sem hjer ræðir um, og því verður Sturla Sighvatsson ekki

linis talinn heimildarmaður nafua síns á þessum stað.

í 147. k. segir sagan frá ^ví» er Snorri fór út sumarið

1239 í banni konungs, og að Skúli hertogi hafi haft hann í boði

sínu, áður hann fór. 2>Vóru þá fáir menn við tal þeirra hertog-

ans ok Snorra. Arnfinnr I>jdfsson ok Óláfr hvítaskáld vóru með

hertoganum, en Órækja ök Þorleifr vóru með Snorra. Ok var

þat sögn Arnfinnz, at Jiertoginn gæfi Snorra jarlsnafn. Ok svá

hefir Styrmir inn fróði ritat: 'Ártíð Suorra fólgsnar-jarls'.^ En

^ Stuvl.i II, 73. bls. n, 258. bls.

2 Sturl.i 11, 133. bls. ^I, 307. bls.

^ Jeg get með engu móti verið sainþykkur Guðbr. Vigfússyni o. fl.

um það, að þessi orð Styrmis eigi að þýða, að Skúli haíi gert

Snorra að jarli yfir eyunni Fólgsn eða Fólskn á Norðmæri. Jarl-

dæmin norsku voru ekki svo smá, enda hefði það verið hlægilegt,

að gera Snorra að jarli yfir Fólgsn og senda hann svo tilíslands!

Hafi Skúli gefið Snorra jarlsnafn, þá hefur hann gert hann að jarli

yfir lélandi, og það er ýmislegt, sem sýnir, að einhver slík launmál

hafa farið á milli hertogans og Snorra. Fyrst og fremst er vitnis-

burður Styrmis ekki þyðingarhtill, því að hann var mjög hand-

genginn Snorra. Og í annan stað hafði Arnfinnr þjófsson enga

sýnilega ástæðu til að segja annað enn það, sem satt var, um
þetta mál, enn það höfðu aftur á móti íslendingarnir, sem við

þetta tal vóru, hafi þeir verið í vitorði um það, að hertogi gerði

Snorra að jarli sínum yfir íslandi, því að þetta gat konungur

skoðað sem landráð við sig. þegar Snorri fór út, var að því

komið, að fjandskapurinn milli hertoga og konungs yrði að björtu

báli, enda leið ekki á löngu, áöur Skúli tók sjer konungsnafn (6.
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engi þeirra íslendiiiga lét þat á sannask fyrir oss«. Af Arnfinni

gat Sturla engar sögur haft beinlínis, því að hann var dáinn
löngu áður enn Sturla kom til Noregs, enn í neðanmálsgreininni

hjer að framan hef jeg sýnt, hvernig honum líklega hefur orðið

kunnug sögn hans. Hinir allir, sem hjer sru nefndir, vóru ná-

frændur Sturlu, Óláfr brdðir hans, Órækja bræðrungur og í>or-

leifr öðrum og þriðja við hann. Hjer er því einnig nær stefnt

nóv. sama haust}. Má ætla, að jarl haíi sagt Snorra, hvað til

stæði, og heðið hann halda íslandi undir slg, ef hann gæti sigrað

Hákon, og að Snorri haíi gengizt undir það, ef hann gerði sig að

jarli yfir landinu og fengi ' sjer í hendur brjef því til sönnunar,

Hafa það þá verið undirmál með þeim, að ekki skyldi halda npp

brjeíinu á íslandi fyr enn frjettist úr Noregi, hvernig uppreistin

gega konungi gei^gi. Snorri var of varkár maður til þess, að hann
Ijeti nokkuð á þessu bera, fyr enn hann sæi, að öllu var óhætt.

Enn nú fjell Skúli hertogi vorið eftir (24. maí) um það leyti, sem
skip gengu lil íslands, og hefur þá þetta falhð um sjálft sig, og

þeir fjelagar, sem við þessi ráð vóru riðnir, viljað halda því

leyndu. Með þessu einu móti er það skiljanlegt, hvers vegna

Hákon konungur kallaði Snorra landráðamann við sig í brjefi því,

er hann skrifaði Gizuri þorvaldssyni, enn það segir íslendinga

saga berum orðum (Sturl.^ H, 242. bls, ^I, 393, bls.); þvi að ekki

gátu það landráð heitið, þó að Snorri íæri út í banni konungs.

Hefur Hákon eílaust fengið að vita um þessi launmál Snorra við

hertogann hjá Arnfmni J>jófssyni eða eftir sögusögn lians. Hefur

þessi sakargift vafalaust staðið í brjefi konungs til Gizurar, og

Arnfinnr verið borinn fyrir því. og þaðan hefur Sturla vitað um
sögn Arnfinns. Enn þeir Órækja og þorleifr hafa barið þetta niður

til þess að standa ekki uppi sjálfir sem landráðamenn gegn konungi,

og áttu þeir því hægra með það, sem Arnfinnr var þá dauður.

Hann var veginn um vorið sama ár, sem Snorri var drepinn um
haustið (Hák. s. Hák. 243. k. Fms. X, 2. bls.). einum vetri eptir

fall Skúla hertoga. Jeg held því, að >fólgsnar-jarl<, þýði sama sem

leyndarjarl eða launjarl, af því að þetta átti að fara leynt. Óláfr

þórðarson hafði og fylstu ástæðu til að dylja þess, að hann hefði

verið í vitorði um þetta, því að hann hafði gengið úr flokki Skúla

í liö með konungi nokkru eftir það, að Snorri fór heim (sbr. »Den

tredje og fjærde grammat. afh. í Sn. E. Khavn 1884, formálann

KXXIV. bls.). Verið getur og, að þeir íslendingarnir hafi ekki vitað

neitt um launmál hertogans og Snorra, heldur að eins Arnfinnr,

sem virðist hafa verið einn af trúnaðarmönnum hertoga, og væn

þá enn skiljanlegra, hvernig á því stendur, að vitnisburðum þeirra

og Arnfinns ber ekki saman.
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Sturlu pdrðarsyni.^ Auk þeirra heimildarmanna, sem nú vóru

taldir, er og Árni Auðunnarson borinn fyrir einu litlu atviki í

Hvanamsreið Sfcurlu sumarið 1227, enn meginatriðin í þeirri

frásögn hefur Sturla auðvitað haft frá föður sínum og heima-

mönnum í Hvammi — sjálfur var hann þá á alþingi með

Snorra.^ Árni þessi var þá í sveit Sturhi og hefur verið bóndi

í Dölum. í 82. k. er þess getið, að hann hafi árið 1229 búið

á Hornstöðum (í Laxárdalshreppi),^ enn síðar bjó hann undir

Ttra-Felli^ á Fellsströnd.

Nú eru taldir þeir heimildarmenn, sem höfundurinn nafn-

greinir. Á einum stað vitnar hann til sagnar »DaIamanna«, enn

nafngreinir engan.^ Nokkuð líkt er það, þar sem sagan segir

frá þvi, er Sighvatr Sturluson kom í Stafaholt til Snorra bróður

síns til að draga hann frá liðveizlu við Lopt biskupsson: »En

er Sighvatr kom vestr til Dala spurðu vinij' lians, hvern veg

farit hafði með þeim bræðrum. En Sighvatr sagði, at Snorri

hefði öxi reidda um öxl, svá hvassa, at hann ætlaði, at hvet-

vetna mundi bíta, þá er þeir fundusk. 'Síðan tók ek hein dr

pússi mínum ok reið ek í eggina, svá at öxin varð svá slæ, at

hló móti mér, áðr vit skilöum'«,^ Hjer er óboinh'nis vitnað tíl

vina Sighvats i Dölum, enn enginn nefndur.

Einn af þeim mönnum í Dölum, sem Sturla virðist hafa

haft flestar sagnir frá, þó að hann sje hvergi nafngreindur bein-

línis sem heimildarmaður, er Torfi prestur Guðmundarson, sem

bjó í Hjarðarholti. f>að er sagt, að hann hafi ásamt Saorra

presti Narfasyni frá Skarði verið við tal þeirra Sturlu Sighvatssonar

og J>orvald3 Vatnstirðings, er þeir bundu vináttu sína sumarið

1223,^ og víðar er það auðsjeð, að Torfi er heimildarmaður um

þá viðburði, sem snerta Sturlu Sighvatsson. Svo segir t, d.

sagan nákvæmloga frá viðtali Torfa og Sturlu, er Torfi bað hann

veita ásjá Þjóstari Austmanni og Þorgilsi Snorrasyni.^ Hann

kemur fram sem milligöngumaður milli þeirra pórðar Sturlusonar

' Sturl.' II, 231.—282. bls. ^ I, 3S4.-385 bls.

^ Sturl.^ n, 95. bls. 277. bls.

^ Sturl.^ II, 120. bls. n, 296. bls.

* SturP II, 171. bls. =»1, 337. bls.

* Sturl.^ II, 105. bls. M, 285. bls.

« Sturl.^ II, 62. bls. 2 249. bls.

' Sturl.^ II, 79, bls. ^ I, 263. bls.

« Sturl.^ II, 92. bls. ^l, 275. bls.
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og Stiirlii eftir Hvamnisför.^ Hann er srndur suður í Reykjaholt

til forvalds Vatnsíirðings til að biðja f>orvald leita um sættir

iDilli Sturlu og Snorra,^ og eftir brennu forvalds Vatnsfirðings

hann aftur sendur til Snorra til að beiða Sturlu griða, og er

sagt greinilega frá undirtektum Snorra, og að fundur var lagður

í Norðurárdal með þeira Sturlu og Snorra. Á þann fund koni

Snorri ekki, heldur sendi i sinn stað Þorleif Þórðarson og Styrmi

Wnn fro'ða til að selja grið og taka, og vildi Sturla þá ekki

heldur selja griðin sjálfur, enn Ijet Kálf Gilsson taka í bönd

Þorleifi, enn Torfa prest í hönd Styrmi og mælti Styrmir fyrir

griðum.^ Torfi var og við sáttafund þoirra Sturlu og porvalds-

sona á Skálanesi; »Gekk Slurla í sker eitt ok Torfi prestr.

Þöir bræðr gengu ok þangat ok töluðu skamma stund«,^ og^

á hinum síðara sáttafundi þeirra í Holti í Önundarfirði var hann

^innig: »0k er Sturla vissi þetta, gengr hann út í melana ok

Torfi prestr«.^ í^egar porvaldssynir fóru sína síðustu ferð um
Dali og ætluðu suður til Snorra, komu þeir við hjá Torfa presti

og vóru þar nætursakir, og er sagt mjög nákvæmlega frá viðtali

hans við þá, og hvern Torfi sendi til að láta Sturlu vita um
ferð þeirra, svo og hvað þeir bræður sögðu, er þeir vöknuðu um
löorguninn í Hjarðarholti.^

Vjer komum nú að frásögninni um víg þeirra bræðra 5>or-

valdssona. Hún er öll svo nákvæm og greiniteg og máluð með
svo Ijösum og lifandi litum, að hún hlýtur að vera eftir sjónar-

vott. Torfi prestur var hjer ekki við, svo að hún getur ekki

Verið eftir hann. Af þeim mönnum, sem við vóru, er enginn

líWegri til að hafa sagt frá þessu enn Halldórr bóndi Jónsson
frá Kvennabrekku. Hann kemur víða þannig fram í þessari

frásögn, að böndin berast að honum. Honum segir Sturla Sig-

livatsson draum sinn, og hann ræður drauminn. Einkennileg er

þessi litlagrein: »Atli Hjálmsson lagði til Halldórs Jónssonar

Kvennabrekku, ok varð hann ekki sárr við. pá kallaði

Sturla: '|>röngvi þeim fast!' Görði Halldórr þá atgöngu ofan

^t garðinum, þar er helzt mátti atgöngu við koma hjá Lauga-

' Sturl.i IL 96.-97. bls. 278. bls.

' Sturl.i II, 98. bls. 2
1, 280. bls.

' Síurl.^ II, 102. bls. ^l, 282.-283. bls.

' Sturl.i II, 122. bls. n, 297. bls.

* Sturl.i II, 122. bls. 298. bls.

' Sturl.i II, 130.-131. bls. M, 804.-305. bls.
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Snorra«. Frásögnin er injög hlýleg til porvaldssona. fetta

keraur vel heim við það, að Hallddrr sje sögumaðurinn, því að

hann leitar um grið fyrir þá við Sturlu, og neitar að sækja

lengur að þeim, þegar Sturla vill ekki gefa þeim grið. Öll frá-

sögnin um þessa meðalgöngu Halldórs er bersýnilega sögð frá

hans sjónarmiði: »pá kallar fórðr forvaldsson á Halldór Jóns-

son ok Illugasonu, at þeir skyldi leita um grið ok sættir fyrir

hans hönd við Sturlu. Halldórr frétti, hvert efni hann gæfi til

þess. f>órðr svarar: 'Ek vil bjóða útanferð mína .......
man ek ok sverja at halda þetta allt*. J>á gengu þeir Halldórr

til mótz við Sturlu ok segja hónum boð þessi. Áttu margir

menn hlut at Sturla lagði ekki til, meðan þeim var

tíðast at tala um boðin, ok var heldr áhyggjusamlegr. Síðan

mælti hann til Halldórs:

'Trautt mun ek trúa þér,

troll! kvað Höskollr'.

Tyrir hvat skal þenna kviðling hafa', sagði Halldórr. 'f>at er

mark at þessu^ segir Sturla, 'at eigi þarf griða at biðja, enda

muuu engi fásk, ok sæki þér at fast*. 'Ekki munu vér nú at

sækja héðan frá*, sagði Halldórr, 'ok eru menn nú mjök unnir'.

'Verða munu þá aðrir til', sagði Sturla, þóat þér gangisk hugr

við ræður þeirra'. Görði Sturla sik þá reiðan, en Halldórr segir

í>órði, at engi var kostr griða. 'Já, já*, sagði póvbr, 'eigi skal

upp gefask at heldr'«. Auðsjeð er, að Halldórr er hjer sú þunga-

miðja, sem öll frásögnin hnígur að. Eftir þetta verjast þeir

bræður enn um hríð, unz f»órðr gefur upp vörnina og rjettir

spjótshalann út af garðinum, þar sem Halldórr var fyrir. Beiddi

Halldórr þá enn Vatnsfirðingum griða, enn fjekk afsvar, og sagði

I>órði, að hann mundi eigi grið fá. Síðar þegar Hermundr

heggur fót uudan Snorra f^orvaldssyni, segir Halldórr, »at þat

var íllt högg ok ómannlegt. Sturla kvað vera gótt ok drengi-

legtí-. fegar þeir báðir bræður vóru drepnir, mælti Sturla við

Grím, er bjó í Snóksdal, að hann skyldi taka við líkum þeirra,

enn hann færðist undan, »ok lézk vera myrkfælinn og líkblauðr.

Sturla kvað hann auðvirðismann at meira. Halldórr frá Kvenna-

brekku bað Sturlu eigi hrekja hann um þat, 'ok mun ek flytja

lík til mín', 'Gör þat sama', segir Sturla, 'þú munt brátt kalla

þá helga'. Stigu þeir Sturla þá á bak, enn Halldórr fiutti líkin
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heim með sjer«. Hjer sýnir frásöguiu það líka berlega, að Hall-

ddrr er sögumaðuriiin. Og það eru jafnvel líkur til að hann sje

öieira enn sögumaður. pað eru likur til, að hann sje frum-

höfundur þessarar frásagnar. Allur blærinn á henni virðist

vera svo ólikur öðrum pörtum Islendinga sögu, að alveg stingur

í stúf. Og einkum er lýsing sú á þeim bræðrum og förunautum

þeirra, sem fer á undan frásögninni um bardagann, eins dæmi í

allri íslendinga sögu. |>essi einkennilega og nákvæma lýsing er

öauðah'k lýsingunni á þeim Bolla Bollasyni og fjelögum hans í

LaxdæAu, er þeir fóru að Helga Harðbeinssyni,^ Munurinn er

eins sá, að í Laxdælu er lýsingin lögð í munn einni af per-

sónum sögunnar (smalamanninum), og að þar er lýst þeim, sem

sóttu, en hjer þeim, sem verjast áttu. Af því að lýsingar

þessar eru svo líkar og eru eflaust til orðnar í sama hjeraðinu,

^iggur nærri að álykta, að þær sjeu annaðhvort báðar eftir sama
böfund, eða þá að sá, sem samdi aðra lýsinguna, hafi haft

hina fyrir sjer. |>egar betur er að gáð, virðist þó ólíklegt, að

báðar lýsingarnar sjeu eftir sama höfund. Lýsingin í Lax-
dælu hefur á sjer nokkurskonar riddarasögublæ, eins og Kr. Kálund
hefur tekið fram/ og er það vottur um, að hún sje seint samin

J^g
liklega yngri en meginmál Laxdælu. Aftur á móti er lýs-

^^gin hjer í íslendinga sögu svo að kalla laug við allt þess

^áttar. Je^ hygg því, að höfundur lýsingarinnar í Laxdælu hafi

haft fyrir gjer lýsinguna í íslendinga sögu. — Af þeim ástæðum,

' Laxd. 63. k. (útg. Kálund's 231. bls. og þar á eftir).

Laxd., útg. Kálund's, formálinn XLII. bls, neðanmáls. Jeg tek til

dsemis orðin: >Hann hafði allfagra hönd ok sterkligan handlegg,

ok alt var hans látbragð knrteislegt* ; »var hann enn kurteisasti

niaðr<; »grannligr ok kurteisligrc ; >ok hafa þeir kurteist Íið mjök,

Vestfirðingarnir«, Orðin kurteiss og kurteisligr virðast hafa átt

^PP á pallborðið hjá höfundinum. Merkilegt er það, að í lýsing-

^nni i íslendinga sögu er það sagt. að Snorri, son Loptz Markús-

sonar hafi verið >kurteiss um hendr sínar*, og Snorri þorvalds-

son >kurteiss í ferð*. Fleira er það, sem líkt er i þessum tveimur

lýsmgum, Svo er það t. d. sagt um þórð þorvaldsson í íslendinga

sögu, að hann hafi verið »ijósjarpr á hár og fagrir lokkarnir*, en
1 Laxdælu um þorleik Bollason, að hann væri >jarpr á hárslit ok

^Gír allvel hárit<. þórði Heinrekssyni er svo lýst í íslendinga

sögu: >hann var skrúfliárr .... riðvaxinn ok þö vasUegr rnaðr*.

Líkt er í Laxdælu um Lamba þovbjarnarson: tshrúfliárr ok heldr

osýniligr ok þó garj^ligr^. þessi síðasta líking getur varla verið

sprottin af tilviljun einni.
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sem nú vdru greindar, tel jeg það víst, að Sturla hafi ekki frum-

samið frásögnina um aftöku forvaldssona, heldur einhver annar,

líklega Halldörr Jónsson frá Kvenuabrekku. Af því að sagan um
þennan atburð er svo ítarleg, og sagt er frá hinum minstu smá-

atvikum, er það líklegt, að Halldörr hafi fært hana í letur

skömmu eftir viðburðinn, sem varð árið 1232. Er þá ekkert því

til fyrirstöðu, að þessi frásögu Halldórs hafi getað legið fyrir

höfundi Laxdælu, því að það er ekkert, sem sannar, að Laxdæla

sje samin fyr en undir raiðja öldina, og ef hinn síðasti kafli

sögunnar, er segir frá hefndunum eftir Bolla l^orleiksson og frá

J>orkatli Eyjólfssyni og BoUa Bollasyni, er yngri en meginsagan,

sem sumt bendir til/ þá verður þetta enn rýmra. Enn hvernig

er þá þetta rit Halldórs um fall þeirra bræðra komið inn í ís-

lendinga sögu? |>að er auðskilið. Hjer að framan höfum vjer

sjeð, að Sturla átti marga sögumenn í Dölum, og hefur Halldórr

vafalaust verið honum kunnugur. Sturla hefur komizt að því,

að Halldórr hafði skrifað um þennan viðburö og hefur fengið

hjá honum rit hans, þegar hann setti saraan Islendinga sögu,

og tekið það óbreytt inn í hana. Með þessu móti er hvort-

tveggja auðskilið, bæði hvernig á því stendur, að þessi frásögn

stingur svo í stúf við aðra kafla íslendinga sögu, og hvað til

þess kemur, að hún líkist svo mikið Laxdælu.*''

Nú vík jeg aftur að því, er fyr var frá horfið, að benda á

* Sbr. athugasemdir Kálund's í formálanum fyrir Laxdælu-útg. sinni

XL.—XLIL bls. Til þessa síðasta kafla sögunnar heyrir og eflaust

það, sem sagt er um Helga Harðbeinsson í frásögninni um vig

Bolla (Laxd. 56. k. útg. Kálund^s 209. bls.), að hann hafi þerrað

blóð af spjóti sínu á blæju Guðrúnar, »*þvíat ek hygg þat', sagði

hann, 'at undir þessu blæjuhorni búi minn hÖfuðbani'*, þetta er

spádómur um það, sem á eftir fer, og heyrir því til hins síðari

kafla. Merkilegt er, að þessi frásögn um Helga er mjög keitnlík

sögunni um fóthögg Snorra þorvaldssonar í íslendinga sögu-

þegar Helgi hafði þerrað blóðið á blæju Guðrúnar, segir Laxdsela,

að >Guðrún leit til lians ok hrosti viö. Halldórr (o: Ólafsson) mselti:

'þetta er illmannliga gert ok grimmligaU þegar Islendinga saga

er búin að segja frá því, að Hermundr hjó fótinn undan Snorra,

stendur í sögunni: >Hann (o: Snorri) leit eigi til, þreifaði til stufs-

ins ok hrosii viö . . . Halldórr (o: Jónsson) sagði, í því, er Her-

mundr hjó, at þat var illt högg ok ómannlegt^. Getur það verið af

hendingu að orðalagið er svo líkt?

^ Sturl.^ n, 13L— 140. bls. 305.-312. bls.
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heimildarmenn Sturlu. í 69. k. stendur þessi frásögn. »J>at

var eitt kveld, er Snorri sat í laugu, at talat var um höfðingja.

Sögðu menn, at þá var engi slíkr höfðingi sem Snorri, ok þá

mátti engi höfðingi keppa við hann sakir mægða þeirra, er hann
átti. Snorri saunaði þat» at mágar hans vóru eigi smámenni.

Sturla Bárðarson hafði haldit vörð yfir lauginni, ok leiddi hann

Snorra heim. Hann skaut fram stöku þessi, svá at Snorri heyrði:

Eigut áþekkt mægi
orðvitr sem gat forðum

(ójafnaðr gefsk jafnan

illa) Hleiðrar stillir«.^

Til þess að skilja, hvernig á því stendur, að Sturla Bárðar-

3on yrkir svo, verður að taka það fram^ að þeir vóru hinir mestu

óvinir, J>orvaldr Vatnsfirðingr og Sturla, því að J>orvaldr hafði

látið fóthöggva hann,^ og það er auðvitað ójafnaður porvalds,

sem hann yikir um, enn vísan felur ekki í sjer nein brigzlyrði

til Snorra. Sturla þessi var dóttursonur Hvammssturlu, og þá

systursonur Snorra enn systkinabarn við Sturlu |>órðarson, og

eigi ólíklegt, að hann hafi sagt nafna sínum frá þessum at-

hurði. f>ess var eigi lengi að bíða, að spá Sturlu Bárðarsonar

um fiorvald rættist, því að rjett á eftir var |>orvaldr brendur

^^^i. Sturla J>órðarson hefur þó liklega skoðað þessa vísu sem
spádóm eigi að eins fyrir Þorvaldsbrennu heldur og fyrir af-

*infum Snorra, því aö það var mágur hans Gizurr, sem Ijet

'^^^pa hanUj og annar mágurinn, Árni óreiða, virðist hafa verið

í aðförinni með Gizuri, og hinn þriðji, Kolbeinn ungi, var í vit-

öi^ði með hinum tveimur,

í 132. k, er sagt frá viðtali þeirra Sighvats Sturlusonar og
Más kumbalda, sem hitti Sighvat í Haukadal og virðist því hafa
^tt heima í Dölum,^ pessi frásögn er mjög greinileg og er

^^ðal annars sagt frá spá Sighvats um Sturlu son hans, að ef hann
^^3?pi fæti, mundi hann drepa eigi alUítt. í>essi grein endar

Sturl.i II, 98. bls. 279,-280. bls.

[
Sturl.i II, 72. bls. ^ l, 257. bls.

^ás er og getið í 75. k. íslendinga sögu og hjó hann þá að Gnúpi

Núpi í Haukadalshreppi). Siml' II, 105. hls. ^I, 285, bls.
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á orðunum: »Slíkt var tal þeirra Más kumbalda ok mart

annat«. Eflaust hefur Sturla haft þessa sögn frá Mávi kurabalda.^

Á því yfirliti, sem nú hef jeg geflð yfir heimildarmenn

Sturlu, sjest, að hann hefur haft flestar sagnir frá föður sínum

en þar næst einnig frá frændum sínum og nágrönnum, einkum

Dalamönnum, og ber alt þetta að sama brunni um það, að Sturla

sje höfundur sögunnar.

Nú skal jeg aftur á móti taka sumt fram, sem í fljótu áliti

virðist mæla á móti því, að íslendinga saga sje eftir Sturlu.

Henni ber ekki í öllum greinum saman við Hákonar sögu

,Hákonarsonar, sem þó er víst að Sturla hefur samið.

í frásögninni um utanferð Sturlu Sighvatssonar árið 1233

eru tvær mótsagnir við Hákonar sögu. Fyrst og fremst er Skúli

jarl hjer nefndur hertogi haustið 1233, en hann varð það ekki

fyr en vorið 1237.^ Og í annan stað er sagt, að Sturla hafi

hitt Hákon konung í Björgvin og farið með honum til Túns-

bergs, þegar hann kom úr suðurgöngu sinni, enn í Hákonar

sögu segir, að Sturla hafi hitt konung í Túnsbergi. Enn þess

ber að geta, að því er þennan hinn síðara stað snertir, að hjer

ber Sturlungu-handritunum ekki saman. Grein þessi er nú ekki

til á skinni, enn sum pappírshandrit hafa textann að efninu til

eins og jeg gat áður, eða orðrjett þannig: »Fann Sturla Hákon

konung í Björgyn ok fór með hónum til Túnsbergs ok tók hann

allvel við hónum. Dvaldi hann þar lengi inn síðara vetr, er

hann var í Noregifí. |>essi pappírshandrit heldur Guðbr. Vig-

fússon að sjeu runnin frá I22A, meðan sú bók var heil og naun

það rjett. Enn í hdr. í Brit. Mus. og fleirum stendur: ^Fann

Sturla Hákon konung í Túnsbergi ok tók hann allvel við hón-

um<í* 0. s. frv. sem áður var sagt, og sama stendur í Eesensbók,

sem hefur tekið alla greinina um utanferð Sturlu eftir Islendinga

' SimU II, 198.—199. bls. 358.—359, bls.

2 Annálar segja að vísu, að Skúli hafi orðið hertogi árið 1238, og

ætti það eftir því að vera rangt er Skúli er kallaður hertogi í

íslendinga sögu 131. k. það haust, sem Snorri Sturluson kom til

Noregs (1237). Sturl.^ II, 196. hls. ^ I, 356. hls. Enn eftir tímatah

Hákonarsögu varð Skúli hertogi vorið 1237, og mun það rjettara.
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sögu. f>essum síðarnefndu handritum ber því saman við Hákonar

sögu um það, hvar Sturla hafi hitt konung, og er sá textinn því

vafalaust rjettari, að því er það atriði snertir. Enn um hitt

greinir öll Sturlungtihandritin oy EesensbóJc á við Hákonar sögu,

að hiu fyrnefndu segja, að Sturla hafi dvalið »þar«, o: í Túns-

bergi, lengi hinn síðara vetur, er Sturla var í Noregi (o: 1234

-—1235), enn Hákonar saga segir, að konungur hafl fyrst setið

í Túnsbergi »um várit« 1234, síðan hafi hann farið norðr til

Björgvinjar »of sumarit«, þar bafi frú Inga, móðir hans, andazt

»fyri jólaföstu« og konungur síðan farið austur til Víkur og

setið um veturinn í Ósló, enn getur þess ekki einu sinni að

hann hafi komið við í Túnsbergi, þá því síður að bann hafi setið

þar lengi um veturinn. Enn hina vegar segir Hákonar saga, að

Sturla hafi komið »þetta sama haust« (o: 1234) og hitt þá kon-

ung í Túnsbergi.^ Hvernig á nú að koma þessu saman? Hákonar
saga er hjer víst að öllu leyti riett. Að eins verða menn að gæta

þess, að þar sem sagan segir, að konungur hafi farið frá Túnsbergí

uorður til Björgvinjar *of sumarit^ þá á hún við, að hann hafi farið

seint um sumarið eða með öðrum orðum ekki fyr enn ura haustið.

Konungur hafði nóg að starfa í Túnsbergi, þvi að sagan segir,

að hann hafl látið »efla mjök steinmúrinn um bergit« og húsa

konungsgarð og gera Óláfssúðina, og má ætla að það hafi ekki

V6rið búið fyr enn um haustið. |>á um haustið hefur Sturla

iiitt konung í Túnsbergi, áður enn hann fór norður, og fariö

^eð honum til Björgvinjar og 'þar hefur hann dvalið með kon-

^ögi um veturinn, þangað til konungur fór austur á jólaföstu.

Með þessu móti kemur alt heim. Jeg hygg því, að hinn upp-

haflegi texti Islendinga sögu á þessum stað hafl verið: »rann
Sturla Hákon konung í Túnsbergi ok fór með hónum til Björg-

'^injar ok tók hann allvel við hónum. Dvalði hann þar Iengi«

s. frv. Pappírshandritin, sem frá 122A eru runnin, hafa að

6ÍDs sJcift um bœjanöfnin, enu hinn handritaflokkurinn og

Sesensbók slept setningunni: »o]c fór nieð hónum til Björggnjarz.

Verið getur og, að Sturla hafl fylgt konungi austur til Víkur-

iuuar og getið hjá honum í Ósló. í>að er ekki á móti Sturlungu,

' Hák. s. Hák. 179. og 180. k. Fms. IX, 434.-435. bls. (13. neðan-

^álsgrein við 434. bls. á að taka upp í textann). Icelandic Sagas

ed, Guðbr, Vigfússon 11, 157-158. bls.
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enn Hákonar saga mælir heldur með því.' íslendinga saga kemur

því ekki í bága við Hákonar sögu á þessum stað, ef rjett

er lesið.^

í 131. k, íslendingasögu er sú missögn við Hákonar sögu,

að íslendinga saga segir, að Skúli herfcogi hafi farið úr Oslá

norður til Niðardss um vorið eftir páska árið 1238, enn Hákonar

saga fyrir páska.^ |>etta gæti vel verið misritun í íslendinga

sögu.

Hin oina verulega ósamkvæmni íslendinga sögu við Hákonar

sögu, sem ekki getur verið handritunum að kenna, er þá í því

fólgin, að íslendinga saga kallar Skúla hertoga árið 1233. Enn

þessi villa er auðsjáanlega að eins sprottin af hugsunarleysi, sem

öllum getur á orðið, feim manni, sem er orðinn vanur að nefna

annan einhverju tignarnafni, hættir við að eigna honum það

nafn, þó hann tali um manninn á þeim tíma, sem hann var

ekki enn búinn að fá tignina, f>egar vjer segjum sögur af sköla-

bræðrum vorum frá skólaárunum, er oss þá ekki hætt við að

kalla þá »sjera«, ef þeir hafa síðar orðið prestar? Líkt stendur

hjer á.

J>á er næst að rannsaka aldur sögunnar. fað er ýmislegt,

sem sýnir, að hún er samin alUöngum tíma eftir það, að þeir

viðburðir, sem hún segir frá, áttu sjer stað.

í 41. k. sogir frá því, er Eyjólfr Kársson nam Guömund

» Hák. s. Hák. 180. k. Fms. IX, 435. bls. 12. neðanmálsgr. Icelandic

Sagas II, 158. bls.

^ Sturl.i II, 147.—248. bls. ^ 317.—318. bls. P. A. Munch, Det

norske folks hist. III, 895. bls. heldur þó, að Sturla haíi ekki komið

til konungs fyr enn seint um haustið, er hann var í Björgvin, og

virðist hann ráöa það af því, að Islendinga saga segir, að hann

hafi orðið samferða Páli biskupi úr Hamri suöur og sunnan, enu

Páll haíi ekki farið úr Rómaborg fyr enn eflir 11. okt., því að

eru dags. brjef páfa um Eyna helgu, er Páll muni hafa haft sjáJfur

með sjer til Noregs. Enn ekki er ólíklegt, að þeir Páll og Siurla

haíi farið á stað, áður enn brjef þessi vóru útgefin. pegar PáH

var orðinn viss um góð lok sinna mála hjá páfa, hefur hanu lík-

lega farið norður, en skilið eftir mann til að taka brjeíin. Með

þessu móti kemur alt heim.

^ Sturl.i II, 196. bls. ^i^ 356. bls. Sbr. Hák. s. Hák. 194. k. Fms.

IX, 453. bls.
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biskup á brott úr búð Norðlendinga við Hvítá í Borgarfirði

sumarið 1218. Hjer segir sagan, að búðirnar hafi verið »fyrir

vestan Hvítá undir f>jóðólfsholti, þar sem nú eru húsakotm«

í>etta hlýtur að vera fært í letur löngu eftir 1218, en ekki er

nú unnt að ákveða, hve löngu eftir, því að vjer vitum ekki, nær
búðirnar vóru fluttar og »húsakotin« reist.^.

Sagan getur þess í 61. k., að Sturla Sighvatsson hafi látið

»efna til virkis í Dölum, sem enn sér stað«. petta gerðist um
vorið 1225, og hlýtur sagau að vera skrásett alUöngu eptir

þann tíma.^

í 84. k. er sagt, að Jón murtr hafi haft herbergi »fyrir

norðan Kristskirkju, þar sem nú eru prestahúsí< og verið grafinn

»at Kristzkirkju, þar sem nú er sönghússveggrinn«. petta var

um nýár 1231, og er því sagan samin löngu eftir þetta ár.

Verið getur að norskir fræðimenn geti ákveðið þetta nákvæmar.^

í 157. k. stendur þessi grein: ^Órækja var réttr aðili eptir

föður sinn at þeim lögum, sem þá vóru á landi hér«.^ fetta

kemur heim við Vígslóða í Grágás. J>ar segir, að »sonr mauns

frjálsborinn ok arfgengr (o: skilgetinn)íc sje fyrst vígsakar aðili,

þá faðir, ef sonur er eigi til, þar næst »bróðir samfeðri*, þá
^ bróðir sammæðri« , enn eftir bræður sonur laungetinn,^ Nú
átti Snorri hvorki son skilgetiun nje föður nje bræður á lífi,

þegar hann dó, enn Örækja var laungetinn sonur hans, og var

bann því rjettur aðili. Enn þegar norsk lög gengu yfir landið,

þá hurfu aðildir vígsaka undir konung eða umboðsmenn hans,

sýslumennina.^ |>etta getur því ekki verið skrifað fyr enn eftir

það, að Járnsíða var lögleidd árið 1271 eða, rjettará sagt, ekki

fyr enn 1272, því að árið J271 var að eins lögtekinn fingfarar-

bálkur lögbókarinnar og tveir kapítular úr Erfðabálki, enn Mannhelgi,

sem hjer er undir komið, ekki fyr enn 1272. Takmörkin niður

^ við eru sjálfgefin með dauða Sturlu (árið 1284). Sagan hlýtur

þvi að vera samin á árunum 1272—1284. E>etta kemur heim
við það, að í 95. k. segir: »þá (o: árið 1233) var gör stofan í

I^eykjaholti«. Af þessum orðum má marka, að sama stofan hafi

' Sturl.^ II, 50. bls. 239. bls.

^ Sturl.^ II, 88. bls. 271. bls.

' Sturl.' IL 124.-125. bls. ^I, 299.-300. bls.

* Sturl.» II, 243. bls. ^ l, 394. bls.

* Konungsb. útg. I, 167.—168. bls. Staðarhólsb. 334.-835. bls.

* Sbr. Járnsíðu, Mannh. 3. og 29. k.
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staðið eun, þegar höfundurinn skrifaði þetta, og ef vjer gerum,

að hún hafi staðið í 50 ár, þá er þefcta skrifað fyrir 1283 —
jeg tek þetta ekki fram, af því að þessi staður sanni nokkuð út

af fyrir sig, því aö það getur verið álitsmál, hve stofan hafi

staðið lengi, heldur að eins til að sýna, að hann er ekki í raót-

sögn við þá niðurstöðu, sem jeg kemst að.*

|>að er og í alJa staði líklegast, að Sturla hafi ekki samið

íslendinga sögu sína fyr en eftir það, að hann kom út með

Járnsíðu árið 1271 og var skipaður lögmaður af konungi. Eftir

þann tíma hafði hann frið og næði það, sem eftir var æfinnar,

því að lögmannsembættið hefur víst ekki veitt honum mikið að

starfa, nema meðan alþingi stíJð yfir, og árið 1282 Ijet hann

alveg af lögsögu.^ Að vísu fór hann einu sinni utan á þessu

tímabili, haustið 1277, enn hann kora aftur næsta vor, svo að

ekki gengur nema einn vetur frá.

Eitt er það enn, sem sýnir, að Sturla hefur ekki ritað ís-

lendinga aögu fyr enn á hinum síðustu árura æfi sinnar, og það

er, að hún endar í miðju kafi og er auðsjáanlega ekki fullgerð

frá hendi höfundarins. J>órðar saga er að vísu áfrarahald hennar

og tekur við, þar sem hún hættir, enn í þættinura ura f>órðar

sögu munura vjer sýna, að Sturla á ekkert í henni. Hvar endar

þá íslendiiiga saga? Hún endar einmitt í það mund, sem niður-

læging Sturlunga er sem mest, en yfirgangur Ásbirninga og

Haukdæla gengur sem hæst. Sighvatr og synir hans eru fallnir

í valinn á Orlygsstöðum. Snorri drepinn, Orækja rekinn utan og

Sturla sjálfur hefur orðið að vinna það sjer til landsvistar að

sverja Kolbeini unga trúuaðareið. |>að er að eins eitt dauft

vonarljós í öllu þessu svartnættismyrkri, útkoma í>órðar kakala.

fað var hann, sem átti að hefna fræuda sinna. f>að var hann,

sem átti að reisa upp aftur merki Sturlungaættarinnar og hefja

hana til meira gengis og valda, enn hún hafði haft nokkru sinni

áður. íslendÍDga saga segir síðast frá hrakningi |>órðar suður

um land og vestur og komu hans til Sturlu á Staðarhól. Hjer

dettur penninn úr hendi höfundarins. Enn er það líklegt, að

hann hafi ætlað að hætta hjer, þegar hjól haraingjunnar fer að

snúast upp á við aftur? f>að er eigi að eins ólíklegt. I*að er

öhugsandi. Hjer hefur því dauðinn kallað Sturlu pórðarson burt

' Sturl^ II, 145. bls. ^ 316. hls.

9 Safn til s. Isl. II, 39.-42. bls.
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frá riti sínu ófullgjörðu, og styður þetta það, sera áður er sýnt,

að hann hefur skrifað íslendinga sögu á hinum síðustu árum
8efi sinnar.

|>að er ekki tilgangur þessarar ritgjörðar að rekja æfisögu

Sturlu J>(5rðarsonar. |>að hefur verið gert áður, og gert vel.

Hjer mun jeg að eins í fám orðum reyna að lýsa honum sem
sagnamanni.

Vjer höfum áður sýnt, að íslendinga saga er framhald

Sturlu sögu og hefur verið áföst við hana frá upphafi. Til-

gangur höfundarins hefur verið að segja frá helztu viðburðum í

sögu landsins eftir dauða Hvamms-Sturlu alt fram á sína daga.

Af öllum þeim sögum, sem Sturlungusafnið nær yfir, er hún hin

6ina, sem reist er á svo breiðum grundvelli, og má að því leyti

setja hana við hliðina á íslendingabók Ara, Landnámu og

Kristnisögu. Hinar allar sögurnar í Sturlungu eru einstakra

íöanna sögur. Samt sem áður er nafnið slslendinga saga«

(eða »íslendinga sögur«) ekki með öllu sannnefui, því að rit

Sturlu kemur mjög litið við sögu Austfirðingafjdrðungs, og hvergi

nema þar sem saga þessa fjórðungs grípur inn í sögu hinna

íjórðunganna. petta er eðlileg afleiðing af því, að Sturla var

ókunnugur á Austfjörðum, ólst upp, lifði og ritaði á öðru lands-

^orni. Austfirðir vóru og um þetta leyti eins og nokkurs konar

^^nd út af fyrir sig, sem tók lítinn þátt í deihim og málum
^íuna fjórðunganna, svo aö saga Austfjarða hefði í rauninni að

6ins orðið hjeraðs saga, sem mundi hafa slitið sundur þráðinn í

sögu Sturlu, ef hann hefði tekið hana inn í rit sitt.

Eftir því sem nú er unt um að dæma, verður ekki betur

^Jeð, enn að Sturla fullnægi hinni fyrstu kröfu, sem gera ber

W göðs sagnaritara, að hann vilji ekki segja annað enn það,

®öui satt er, og vilji segja allan sannleikanu. Hann segir eigi

eins kost, heldur og löst á sínum nánustu vinum og ætt-

^^gjum, t. d. á Snorra og Órækju, og jafnvei á föður sínum.^

^y^g sjaldan lýsir hann beinlínis þeim mönnum, sem við söguna
^*^D3a. Enn hann kann þá íþrótt að láta verk þeirra og orð lýsa

þeim svo, að lesandinn fær Ijósa hugmynd um geðslag þeirra og

^ Sbr. það, sem jeg áður hef tekið fram um heimilislíf þórðar og

osamlyndi hans við Helgu konu sína.
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iyndisfíinkunn, Með einni lítilli smásögu dregur hann oft

upp svo skarpa og lifandi mynd af þeim manni, sem hann viH

lýsa, að það er eins og vjer sjáum manniun standa beran og

afklæddan frammi fyrir oss og skiljum eðli hans miklu betur

enn af langri lýsiugu. J>essar myndir brenna sig svo inn í minni

lesandans, að þær gleymast aldrei. Jeg akal að eins taka fram

eitt dæmi af mörgum, frásögnina frá viðtali þeirra feðga Sturlu

og Sigbvats eftir bardagann í Bæ.^ Állir hinir helztu menn

sögunnar, fórðr, Sighvatr, Snorri, Sæmundr í Odda^ forvaldr

Gizurarson, Sturla Sighvatsson, Orækja, Gizurr o. s. frv., koma

fram hver í sínum sjerstaka ham, ef svo má að orði kveða, hver

með sínu einkennilega lundarfari. En einkum hefur honum þö

tekizt upp aö lýsa þeim feðgum Sighvati og Sturlu. Hvar sem

Sighvatr kemur fram, þá er alt af sami glaðværðar og góð-

mensku bragurinn á honum, og það jafnvel þegar metorðagirud

hans og sonar hans leiðir hann til óhæfuverka, eins og t. d.

þegar hann fer að Snorra bróður sínum, og vjer skiljum vel, að

slíkur höfðingi hefur hlotið að vera vinsæll i hjeraði og elskaður

af mönnum sínum, og furðum oss ekki á því, sem sagan segir,

að nafni hans Sighvatr djákn Eunólfsson lagðist yfir hann, þegar

unnið var á honum á Örlygsstöðum, til að hlífa honum, og Ijet

fyrir hann líf sitt. J>að er auðsjeð, að Sturla |>órðarson hefur í

æsku sinni dáðzt að nafna sínum Sturlu Sighvatssyni, fyrir hið

mikla líkamlega atgjörfi hans, og kemur það einkum fram í frá-

sögninni um það, er Sturla reið á þing árið 1229 (sbr. áður).

Enn ókostir hans koma engu síður fram í sögunni: takmarkalaus

metorðagirnd, fljótfærni (t, d. í samningunum við Hákon konung),

skammsýni (t. d. í allri aðferð hans við Gizur, er hann tók hann

við Apavafcn), grimd (t. d. við Orækju) og Ijettúð og fyrirhyggju-

leysi (t. d. í sögunni um Örlygsstaðabardaga). Áður hef jeg

tekið það fram, að Sturlu hættir sumsfcaðar við að halla á Gizur

í frásögninni, enn þó er lýsing hans á Gizuri eflausfc rjett og

sönn í flestum aðalatriðum.

Frásögnin er alstaðar Ijós og lipur, málið hreint og fagurt,

og öll ber sagan hinn sama rammíslenzka sögublæ, sem nálgast hina

munnlegu frásögn. Guðbrandur Vigfússon segir í formálanum

fyrir Sturlungu-útgáfu sinni, að orðfærið á Islendinga sögu lýsi

» Sturl.* II, 194.-196 bls. P, 355.-356. bls.
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meiri snild og þroska enn orðfærið á Hákonar sögu, og er það

víst rjettur dómur.^

Heimildir höfundarins hafa næstum eingöngu verið munn-
legar frásagnir annara og endurminningar hans sjálfs, eins og

vjer höfum sjeð hjer að framan. Enn auk þess hefur hann ef-

iaust notað brjef og skjöl, eins og tekið er fram í formálanum,

sein stendur næst á eftir Sturlu sögu, Jíklega með orðum Sturlu

ajálfs (sbr, hjer að framan 388.-393. bls.). Enn hann virðist ekki

sjálfur hafa tekið nein slík skjöl upp í sögu sína, því að honum
hefur þótt það lýta frásögnina og hefta straum hennar, eins og

jeg áður hef tekið fram.

13. þáttur.

Um Þörðar sðgn kakala.

I>órðar saga byrjar, þar sem íslendinga saga endar, á útkomu

í>órðar kakala árið 1242. Hún er þannig að efninu til beinlínis

áframhald af íslendinga sögu. Enn hún fer þó dálítið fram í

tímann og segir frá hinum helztu viðburðum, sem gerzt höfðu

rjett áður, enn |>órðr kom, til þess að það sjáist, hvernig á stóð,

þegar hann bar að, og er því efnið framan af |>órðar sögu hið

sama, sem í hinum síðustu kapítulum íslendinga sögu. M er

það merkilegt, að f>órðar saga segir hjer sumt fyllra og aumt

jafnvel öðruvísi enn íslendinga saga, og mun jeg nú telja hið

helzta, sem sögunum ber á milli.

J>óröar saga segir frá því, að Björn Dufgusson,^ sem átti

að fara utan ásamt bræðrum sínum, Svarthöfða og Kolbeini,

*^ítir gjörð Kolbeins unga, hafi fengið landsvist hjá Kolbeini með
því móti, að hann skyldi vinna honum trúnaðareið, íslendinga

saga getur ekki um þetta.

* Sturl.^ Prolegg. cvi. bls.

'^"feir vóru tveir bræðurnir, sem hjetu Björn, var annar nefndur

Björn kægill eða Kægilbjörn enn hinn Ejörh drumbr. þetta er

líklega Kægilbjörn, því að h'klegt er, að hann hafi verið með

Órækju að vígi Klængs, sem þeir fjelagar vóru gerðir landrækir

fyrir, heldur enn BjÖrn drumbr, er virðist hafa verið friðsamur

maður og gætt bús í Hjarðarholti, enn bræður hans vóru altaf í

herferðum með Síurlungum, frændum sínum,
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J>órðar saga segir, að Sturla J>o'rðarson skyldi annaðhvort fara

utan eða fá 11 hina beztu menn úr Vestfirðingafjórðungi með

sjer til að vinna Kolbeini tylffareið, að hvorki Sturla nje nokkur

þeirra skyldi fara móti Kolbeini, við bverja sem hann ætti. ís-

lendinga saga segir að vísu frá því, að bændur hafi komið að

vostan til að leysa Sturlu, og að bæði þeir og Sturla hafi svariö

Kolbeiui trúnaðareiða, enn hún getur þess ekki, að þeir sem að

vestan komu hafi verið ellefu, eða að þetta hafi átt að vera

tylftareiður, og á henni verður ekki betur sjeð, enn að þeir sem

vestan komu hafi að eins verið 7, sem hún greinir alla með

nafni, og af þeim hafi einn (Ketill prestur forláksson) ekki

svarið eiðinn. |>drðar saga telur líka upp þá, sem að vestan

komu, enn ekki nema fimm, og bætir svo við: »ok allir inir

beztu meun ór þeim sveitum, sem hann átti forræði«, og er

auðsjeð, að höfundurinn hugsar sjer að þeir hafi verið 11. Af

þeim 5 mönnum, sem pórðar saga nefnir, eru fjórir þeir sömu,

sem nefndir eru í íslendinga sögu: Páll og Gunnsteinn Halls-

synir, "Vigfúss Gunnsteinsson og Ketill forláksson, enn eiun,

fóroddr prestur, er ekki nefndur í íslendinga sögu. Aftur á móti

nefnir íslendinga saga Sám Pálsson, Snorra undan Felli og

Lambkár ábóta, sem fórðar saga getur ekki. Enn fremur greinir

sögurnar á ura það, að fórðar saga segir, að þeir sem að vestan

komu, þar á meðal KetiII þorláksson, hafi unnið eiðinn, enn Is-

lendinga saga, að KetiII hafi engan eið unnið, og ekki verið

beiddur.^ |>að er auðsjeð, að frásögnin er hjer upphaflegri í ís-

lendinga sögu. Tylftareiður kemur hvergi fyrir í íslenzkum lögum,

heldur að eins í norskum, og virðist ekki hafa verið tíðkaður á

íalandi.^ Frásögn |>órðar sögu ber því vott um, að höfundur

» Sturl.* II, 259. og III, 2. bis. ^ I, éö8. og II, 1. bls.

* Nokkuð Öðru máli er aö gegna um það, að málsaðilar gátu komíð

sjer saman um að láta mál falla niður, ef annar þeirra staðfesti

málstað sinn með eiöi og fengi menn til að sanna eiðinn með sjer.

þegar Einarr þorgilsson stefudi Sturlu um það, að hann hefði verið í

ráðum með þeim þorvaröi þorgeirssyni og Yngvildi, systur Einars.

er þau gerðu mannvillu, þá er sagt, að Einarr haíi lofað að halda

eigi fram sökinni, ef Sturla ynni synjunareið og fengi 12 nienn

með sjer >at sanna eið« sinn. þetta ber að eins að skoða sem

frjálst samkomulag milli málsaðila, enda er það kallað >sætt« rjett

á eftir í Sturlu sögu. Athugavert er það og, að hjer eru þeir 12,

sem eiðinn eiga að sanna, enn 11 í tylftareiði (Sturl.^ I, 66. bls.
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hennar hefur ritað nokkru eftir það, að norsk lög gengu yfir

landið, og að hann hefur blandað saman norsku og íslenzku

rjettarfari. Vjer höfum enga ástæðu til að taka sögusögn hans

jafngilda og þá frásögn, sem vjer vitum, að Sturla hefur sjálfur

samið, er hjer átti hlut að máli.

fórðar saga segir, að Einarr-þorvaldsson og fórdís Snorra-

dóttir, móðir hans, haíi komið norður til Kolbeins um þetta leyti

og með þeim hinir beztu bændur úr Isafiröi, og fengið sæmilegar

viðtökur og gjafir góðar. Islendinga saga getur um norðurferð

þeirra mæðginanna, enn getur ekki um neina bændur úr ísa-

firði; aftur á raóti nefnir íslendinga saga tvo bændur úr Ðýrafirðif

sem norður hafi farið, Skeggja úr Alviðru og Jórsala-Bjarna,

mág hans.^

Báðar sögurnar segja frá því, að Kolbeinn hafi sent menn
vestur í Fjörðu tii að taka eíða af Vesífirðingum, og nafngreina

báðar tvo hina sömu af sendimönnunum
;
íslendinga saga bætir

hjer við: »Fleiri vóru þeir«, enn f>órðar saga er það nákværa-

ari, að hún tiltekur töluna (6). fórðar saga segir, að sendi-

mennirnir hafi orðið Einari forvaldssyni og móður hans samferða

vestur, enn íslendinga saga getur þess ekki. I þessu er enn

eugin mótsögn. Enn um það greinir sögurnar á, að íslendinga

saga segir, að sendiraenn Kolbeins hafi farið fyrst á Kallaðarnes

til Ásgríms Bergþórssonar og þaðan áleiðis vestur, enn J>órðar

saga segir, að sendimennirnir hatí ekki komið að Kallaðarnesi,

heldur gert orð eftir Asgrími frá Stað í Steingrímsfirði og hann

komið þangað til móts við þá og unnið Kolbeini trúnaðareið.

Síðan segir f^órðar saga mjög nákvæmlega frá ferðum sendi-

manna, enn Islendinga saga ekki annað enn það, að þeir hafi

farið frá Kallaðarnesi til ísafjarðar og svo um Fjörðu, fundið

Gísla á Eauðasandi og tekið eiða af flestum bændum,^

I>egar |>órðar saga hefur sagt frá ferðum sendiraannanna,

segir hún næst frá því að f>orfinnr fingr hafi orðið afturreka í

Hrútafirði og með honum Dufgussynir (o: Svarthöfði og Kol-

beinn, sem áður er sagt að reknir vóru utan). Islendinga saga

^I, 49,-50. bls.). Grágás getur og um ^samaöarmenn^, enn þeir

virðast ekki hafa sömu þýöíng og tylftareiör í norskum lögum

(Grágás, Skálholtsbók &c., útg. V. Finsens, Kh. 1883, 664. bls ).

» Sturl.^ II, 259. og III, 2. bls. ^ I, 408. og II, 2. bls.

' SinvU II, 259.-260. og IIÍ, 2.-4. bls. ^I, 408.-409. og 11

2.-3. bls.
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segir að skip þetta hafi verið nýkomið af hafi, þegar Sturla kom

þangað á ferð sinni vestur, og hef jeg bent á það áður, að frá-

sögnin ber það hjer sjálf með sjer, að hún er samin af Sturlu.

íslendinga saga er hjer það nákvæmari enn fórðar saga, að hún

nefnir báða stýrimenn skipsins, J>orfinu og Arnbjörn (salteyðu),

og einn af farþegum, sem |>órðar saga nefnir ekki, Hrafn Odds-

son. Aftur á mdti nefnir hún ekki nema einn af Dufgussonum,

Svarthöfða, enn getur ekki Kolbeins.^

J>á segir I>órðar saga frá því, að Dufgussynir hafi riðið heim

í Hjarðarholt, og hafi þá bröðir þeirra, Björn drumbr, riðið

norður með porsteini Hjálmssyni til að friða fyrir bræðrum sín-

um við Kolbein unga. »JEn er þeir líönm á Tiálsinn hjá Svína-

vatnij þá reið þar maör á möti þeim; sá hét Jón ok var kallaðr

liðsmaðr*. |>á er sagt mjög greinilega frá viðtali þeirra J>or-

steins Hjálmssonar og Jóns. Segir Jón frá útkomu E>órðar Sig-

hvatssonar, og segist vera sendur í Vestfjörðu með þá orðsend-

ingu til bænda frá Kolbeiní, að þeir taki f>órð, ef hann komi

þar fram, og færi hann Kolbeini. Síðan skildu þeir, reið Jón

vestur, enn þeir porsteinn norður, ;>0k er sýn fal milli þeirra,

þá mælti Björn: '|>au tíðendi hefi ek frétt, er ek mun aptr

hverfa ok ríða eigi lengra*. 'Hví sýnisk þér þat', segir porsteinu.

'|>víat ek veit', segir Björn, 'at jafnskjótt munu bræður rainir

fara til fórðar, sem þeir ná hónum, hverigu sem ek heit Kol-

beini, en ek vil þeim fylgja*. porsteinn varð við fár, ok kvað

hann ráða mundu. petta var nm dagmálasJceiö. Sneri Björn

nú aptr, ok reið svá norðan, at hann fann eigi menn. Kom
heim i BjarðarhoUj er lítit var af nött; vakði hann þá bræðr

sina ok sagði þeim þessi tíðendi. |>eir urðu þessu fegnir, ok

þötti hömm hafa vel farit. Sáta þeir nú hdma um hríð«, Hin

ítarlega frásögn, enn þó einkum það, að svo nákvæmlega er til-

tekið, hvar þeir Björn mættu Jóni og hvað var framorðið, þegar

Björn sneri aftur, og hvenær hann kom í Hjarðarholt, er næg

sönnun fyrir því, að Björn er hjer sögumaður, enn hins vegar

mæla orðin »þótti hónum hafa vel farit« heldur á móti því, að

Björn hafi sjálfur fært þetta í letur. Niðurlag frásagnarinnar

:

i>Sátu þeir nú heima um hríð«, bendir til þess, sem síðar segir

í sögunni, að þegar |>órðr kom í Dali, fóru þeir til hans Duf-

gussynir, Kolbeinn og Björn kægill, og sýnir, að frásögnin er

1 Slurl.^ II, 260. og III, 4. bls. »1, 409. og lí, 3. bls.
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hjer miðuð við Dufgiissyni. Vjer munum síðar taka fram

fleira sem bendir i sömu átt. Af allri þessari frásögn um heim-

komii Dufgussona að Hjarðarholti og norðurferð Bjarnar drumbs
er ekki eitt orð í íslendinga sögu, enn aftur á móti segir hún

greinilega frá því/ nær SturJa pórðarson kom heim og hvar

Jiann frjetti útkomu pörðar.^

Vjer höfum þá sjeð, að það er ekki svo 'fátt, sem sögurnar

greinir á um í þessum kafla, þar sem þær segja báðar frá hinu

sama, sem er niðurlag íslendinga sögu enn upphaf í>drðar sögu. Og
lijer við bætist, að orðfæri þeirra beggja er alveg ólíkt, jafnvel þegar

þeim ber saman um, hvað gerzt hafi. fað sjest hvergi,að fórðar saga

hafi tekið til láns eitt einasta orð, eina einustu hugsun úr ís-

lendinga sögu, eða íslendinga saga úr fórðar sögu. Hvernig

getur þá nokkur, sem hefur augun opin, ímyndað sjer að báðar

þessar frásagnir sjeu eftir sama manninn? fað væri ef tiL vill

ökki alveg óhugsandi, að Sturla hefði ritað bæði niðurlagið á

íslendinga sögu og upphafið á |>órðar sögu, ef vjer hefðum

nokkra ástæðu til að ætla, að mjög langt hefði liðið á milli,

t. d. ef líkur væru til, að hann hefði ritað niðurlag Islendinga

sögu í æsku sinni, enn upphaf |>órðar sögu á gamals aldri, og

það þó því að eins, að hann hefði ekki haft fyrir sjer æskurit

sitt, þegar hann samdi hið síðara. J>á gætum vjer ímyndað oss,

að hann hefði verið búinn að gleyma því alveg, sem hann hafði

áður skrifað, og þá væri það ekki alveg óskiljanlegt, hvernig á

því stendur, að frásögnin er svo mismunandi í Þórðar sögu.

Enn nú höfum vjer sýnt og sannað hjer að framan, að íslendinga

9aga er ekki samin fyr enn á tólf hinum síðustu æfiárum Sturlu

og getur þá ekki verið mikill aldursmunur á henni og J>órðar

^ögu, (sem vafalaust er yngri enn íslendinga saga), svo framar-

^ega sem |>órðar saga er Jíka eftir Sturlu. Af þessu leiðir þá

D3eð knýjandi nauðsyn, að upphaf J>órðar sögu getur ekki verið

samið af Sturlu Þórðarsyni. Vjer höfum áður sjeð, að í hinum

síðustu kapítulum íslendinga sögu snýst öll frásögnin í kringum

Sturlu og er sögð frá sjónarmiði hans, bæði þar sem skýrt er

frá gjörðum Kolbeins í Tungu, og frá veru Sturlu fyrir norðan og

lausn hans úr varðhaldinu hjá Kolbeini og frá vesturferð hans og

lieimkomu. í fórðar sögu ber aftur á móti ekkert á því, að Sturla

sje þungamiðja frásagnarinnar, heldur virðist höfundurinn standa

' Sturl,^ II, 260. og III, 4. bls. ="1, 409. og II, 3.-4. bls.
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fyrir utan viðburðina, alt þangað til keœur að frásögninni um
ferð Bjarnar drumbs — þar fara böndin að berast að Dufgussonura.

Undir þessa niðurstöðu renna nú fleiri og fleiri stoðir, þegar

vjer lesum lengra. f>órðar saga hverfur nú að því að segja frá

ferð Þórðar suður um land og þaðan vestur og er bjer enn sam-

ferða niðurlaginu á Islendinga sögu, er segir frá hinu saraa í

hinum síðasta kapítula sínum. íslendinga saga fer mjög fljótt

yfir ferð J>(5rðarj þangað til hann kemur í grend við Sturlu, og

sjest hjer enn sem fyr, að frásögnin er miðuð við hann. Aftur

á móti er frásögnin um ferðina í I>órðar sögu nijög ítarleg, skýrir

nákvæmlega frá því, að f>órður hitti móður síua og aðra vini

sína og föður síns við skip, og rekur greinilega ferð hans alla

leið frá skipinu fram að Grund og þaðan suður og vestur, og er

alsendis ólík Islendinga sögu bæði að efnisgnótt og orðfæri. í

þessum kafla h'tur höfundur f^órðar sögu suöggvast um öxl sjer

aftur í tímann, og segir í stuttri grein frá því, hvernig Kolbeinn

hafði þröngvað kosti Halldóru, móður |>órðar, og Tuma. bróður

hans, og Sigríðar, systur hans, eftir Örlygsstaðafund, og sölsað

undir sig og aðra eignir Sighvats Sturlusonar. Um þetta sama

er rætt í Islendinga sögu 145. kapítula, og eru hjer nokkrar

missagnir. Báðar sögurnar segja, að Kolbeinn hafi látið heyja

skuldadóm eftir Sighvat og gert hann fjelausan (pórðar s.) eða,

sem er hið sama, dæmt af örfum alt íje það, er Sighvatr hafði

átt (Islendinga saga). Enn íslendinga saga bætir því við, að

jafnvel Grundarland hafi verið dœmt af erfingjum Sighvats.

potta kemur ekki heim við pórðar sögu, sem segir, að Kolbeinn

hafi látið, sem hann lceypti Grundarland, sumt af Halldóru, enn

sumt af Tuma. Sagan bætir því við, að Kolbeinu hafi gefið

þeim við Grundarlandi eignir i Skagafiröi og hafi þau um þessar

mundir (o: þegar Þórðr kom út) búið að f>verá í Skagafirði.^

Enn íslendinga saga segir, að Kolbeinn hafi fengið þeim

Halldóru og Tuma Ch'und í Svarfaðardal, og hafi þau búið

þar fyrst.^

^ Hvaða þverá? Líklega heldur þverá í Blönduhh'ð enn þverá í

Fellshreppi eða Holtshreppi, því að í Blönduhlíðinni vóru þau Tumi
undir handarjaðrinum á Kolbeini, og sagan segir, að hann hafi

fært hygð þeirra vestur, af því að honum hafi þótt, sem Tumi

mundi síður koma neinu áleiðis til mótgangs, þar sem umhverfis

situ óvinir hans.

» Sturl.^ II, 227. bls. U. 381. bls Sbr. ' III, 5.-6. bls. ' II, 4.-5. bls.
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í því fáa, sem íslendinga saga segir ura ferð Þórðarj þangað

til hann kom í Dali, eru eugar mötsagnir við |>órðar sögu, því

að ekki getur það mótsögn heitið, þó að sagan segi, að honum
hafi fylgt frá Keldum fimm nafngreindir menn (auk 2 förunauta

hans að norðan), og geti ekki um fieiri, enn |>órðar saga nefni

að eins þrjá af förunautum f>órðar frá Keldum með Tuma, bróður

hans, og telji þá hafa verið 30 saman. Enn samt sýnir þetta,

að sögurnar eru hver annari óháðar. Hjer að framan í þættinum

um íslendinga sögu hef jeg tekið fram, að íslendinga saga segir,

aö Svertingr í Hvammi hafi fylgt f*órði, er hann kom á Staðar-

hól til Sturlu, og átt allan hlut í að draga saman vináttu með
þeim frændum, enn í>órðar saga getur um hvorugt. Fleira segir

íslendinga saga ekki af komu pórðar á Staðarhól, enn |>órðar

saga segir mjög greinilega frá tali þeirra frænda, og sumt með

þeim orðum, sem óhugsandi er, að Sturla hafi fært í letur

(:>Kvað J>órðr sér þat sagt, at hann þ: Sturla] væri mestr maðr

ok vitrastr í þessum sveitum af hans frændum«). Af því, sem

nú hefur verið tekið fram, er það Ijóst, að Sturla getur með

engu móti verið böfundur þeirrar frásagnar um ferð |>órðar, sem

stendur í í>órðar sögu.^

Merkilegt er það og, að þótt í>órðar saga tali ekki um fylgd

Svertings nje geti hans við tal þeirra frænda, þá minnist hún

þó á hann, enn með þeim orðum sem sögur eru vanar að hafa

um menn, þegar þeir koma fyrst til sögunnar: *Svertingr hét

niaðr ok var |>orleifsson; hann bjó þá í Hvammi^.^ Svertings

er oft getið í íslendinga sögu, og sýnir þetta Ijóslega, að f>órðar

saga er ekki skrifuð sem framhald af íslendinga sögu. Víðar

kemur það fyrir í pórðar sögu, að menn, sem getið er í Islend-

inga sögu, eru nefndir á líkan hátt, eins og þeirra hefði ekki

^erið getið áður. Svo er t. d. um Orm Bjarnarson,** Böðvar

Þórðarson í Bæ^ og Hákon Bótólfsson.^

' Sturl.' II, 260. bls. M, 409. bls. Sbr. ^ III, 4,-9. bls. ^ n,

4.-7. bls.

' Sturl.* III, 8. bls. ^II, 7. bls.

' Sturl.» III, 16, bls. MI. U. bls. Orms er oft getið í íslendinga

sögu, t. d. ^II, 83,, 93., 200.. 240., 242., 252,-254. bls. ^i. 266.,

275., 360., 39L, 393., 403.-404. bls.

* Sturl.» III, 21. bls. »1, 17. bls. Sbr. Sturl^ I, 50. bls, II, 183.,

192.-193. og 196. bls. M, 191., 347., 353. og 356. bls.

' Sturl.^ III, 28. bls. -II, 23. bls. Sbr. Sturl.' 232. bls. 385. bls.
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TJpp frá þessu veröa sögurnar ekki framar samferöaj því að

íslendinga saga endar á viðtali þeirra fórðar og Sturlu, enn

í>órðar saga fylgir |>órði fyrst vestur og heldur síðan áfram að

segja frá honum til enda. Enn við og við, þegar tækifæri býðst,

rainnist förðar saga þó á eldri viðburði, sem Islendinga saga

h'ka segir frá, enn alstaðar sjest, að pórðar saga er óháð ís-

lendinga sögu og sumstaðar koma fyrir missagnir.

pórðar saga minnist á dráp Illuga J>orvaldssonar og segir,

að bændur í ísafirði hafi þykzt svo við Órækju fyrir þaö, að

þeir vildu fara að honum. »Var þar höfuðsmaðr Páll Bárðar-

son ór Ögri; móðir hans var Valgerðr Snorradóttir; hann var

systrungr Illuga. En er Orækja varð þessa varr, stukku þeir

sumir, er i þessu höfðu verit með Páli, norðr um land til Kol-

beins ok görðusk ástvinir hans, sem fyrr er sagt«. Islendinga

saga segir einnig frá þessum samblæstri móti Orækju í 154.

kapítula, enn þaö ber á milli, að hún segir ekki, að Páll hafi einn

verið forgangsmaður, heldur telur fleiri : J>órð Heinreksson,

Hjálmssonu, Átla og |>ormóð, sonu Valgerðar í Ogri (o: Pál og

bróður [bræður?] hans) og Gleiðrunga: Pétr Sveinsson og for-

björn háseta. Líka er íslendinga saga að því leyti fyllri enn

fórðar saga, að hún segir, að þeir hafi verið níu, sem norður

fóru. 5>að sjest á þessu og eins á orðavalinu, að báðar sögurnar

eru hvor annari óháðar. Tilvitnunin »3em fyrr er sagt* í

pórðar sögu, vísar reyndar til Islendinga sögu, enn henni hlýtur

að vera við bætt af safnanda Sturlungu.^

pórðar saga minnist tvisvar á víg Snorra Sturlusonar. A
öðrum staðnum segir hún, að Ormr Bjarnarson hafi »átt mikinn

hlut at drápi Snorra Sturlusonar«. J>etta kemur ekki heim við

íslendinga sögu. Hún segir að vísu, að Ormr hafi verið á þeim

fundi, þegar Gizurr kvað upp fyrirætlau sína, að fara að Snorra,

enu tekur það beinlínis fram, að »Ormr vildi eigi vera við þessi

ráð ok reiö hann heim á Breiðabólsstað*, og ekki er hans getið

í íslendinga sögu meðal þeirra, sem fóru að Snorra.^ Á hinuni

staðnum segir f>órðar saga, að Símoni knút hafi verið eignaðir

áverkar við Snorra. fetta er í mótsögn við íslendinga sögu,

1 Sturl.' III, 12. bls. UL 10. bls. Sbr, Stnrl.^ IL 240.-241. bls. 'li

392. bls.

= SturV IIT, 16. bls. ^II, 14. bls. Sbr. Sturl.^ II, 242. bls. ^I,

393. bls.
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sem reyndar telur Símon meðal þeirra, sem fóru í kjallarann,

þar sem Snorri hafði falið sig, og segir, að Símon hafi beðið

Arna beisk að höggva Snorra, enn getur þess hins vegar ekki,

að nokkrir aðrir enn þeir Árni beiskr og J>orsteinn Guðina-

son hafi unnið á Snorra.^

pórðar saga minnist og á þá viðburði, sem gerðust í Orlygs-

staðabardaga og eftir bardagann, og koma hjer enn fyrir missagnir

við íslendinga sögu. f>egar ^órðr reið í Skálaholt til að sækja

þaugað bændur þá, er í sökum vóru við hann, og leitað höfðu

skjóls á bak við bagal Sigvarðar biskups, þá segir sagan, að

Þórðr hafi sagt við biskup, að það væri ósannlegt, að hann drægi

þá í kirkjugarð, slíkir hernaðarmenn sem þeir væru, »'þá er þeir

brutu kirkjuna á Miklabæ Laugarkveldit ok leiddu út sex menn
ok létu hvern drepa á fætr öðrum'«. Frá þessum sama atburði

er sagt alt öðruvísi í Islendinga sögu. far er ekki sagt, að þeir

Kolbeins menn og Gizurar liafi hrotiö kirkjuna á Miklabæ, heldur

að eins Mtaö að hrenna hana, ef þcir Kolbeinn Sighvatsson

gengi eigi út. Og íslendinga saga segir ekki, að þeir Kolbeinn

hafi verið leiddir út úr kirkjunni til höggs, heldur fengið fyrst

leyfi til að ganga til kamars og gengið síðan til skála og þaðan

út sjálfkrafa og óleiddir, að því er virðist.^. f>órðar saga segir,

að Merði Eiríkssyni hafi verið eignaðir áverkar við þá feðga Sig-

hvat og Sturlu á Örlygsstöðum. Að því er Sighvat snertir, getur

þetta komizt heim við íslendinga sögu, því að þótt Mörðr sje

eigi meðal þeirra manna, sem sagan nafngreinir, að á Sighvati

hafi unnið, þá tekur þó sagan fram, að fleiri hafi unnið á hon-

um, enn nafngreindir eru, og getur Mörðr verið á meðal þeirra.

Enn um Sturlu greinir Tslendinga saga nákvæmlega, hverjir

veittu honum áverka, og Mörðr er ekki meðal þeirra.^ Samt
getur Islendinga saga Marðar við örlygsstaðabardaga.^ J>órðar

saga getur og þess, að þeir Einarr Hallsson, bóndi að Giljá, og

Helgi læknir Hámundarson á Másstöðum hafi verið á Örlygs-

stöðum á móti þeim Sighvati,^ enn ekki getur Islendinga saga

þeirra í frásögn sinni um bardagann.

' Sturl.^ III, 35. bls. » II, 30. bls. Sbr. Sturl.' 11, 242. bls. ^I, 393. bls.

' Sturl,^ III, 18. bls. 2 II, 15. bls. Sbr. Sturl.' IL 224. bls. ^ I, 379. hls.

' Sturl.' III, 37. bls. 'II, 32. bls. Sbr. Sturl.^ II, 220.-222. bls.
'

376.-378. bls.

* Sturl.' II, 219. bls. 374. bls.

* Sturl.i m, 37.-38. bls. «1. 32. bls.
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í sarabandi við þetfca skal jeg geta þess, að í>órðar saga

segir um Gísla á Rauðasandi, að enginn maður hafi verið, »ein-

faldari« (o: dyggari, trúrri) enn hann »í öUum málaferlum við

Sturlunga«.^ |>etta er alveg rjett frá sjónarmiði pórðar sögu,

því að Gísli hafði altaf verið trúr og fylgispakur Sighvati, föður

Þörðar, og Sturlu, bróður hans. Enn stundum hafði sletzt upp

á vináttuna milli Gísla og annara Sturlunga. Að minsta kosti

segir íslendinga saga frá því, að Snorri Sturluson gerði Gísla

sekan skógarmann.^

Sturlu pórðarsonar er getið í J>órðar sögu á mörgum stöðum

auk þeirra, sem búið er að minnast á ^ Enn hvergi ber á því,

sem er svo títt í Islendinga sögu, að frásögnin sje miðuð við

hann eða líkur sjeu til, að hann sje sögumaður, því síður höf-

undur. Og á einum stað að minsta kosti er það Ijóst, að frá-

sögnin er ekki frá honum, I>að er, þar sem sagan segir frá því,

er Kolbeinn gerði menn til Sturlu, og hann íij^ði undan frá

Sælingsdalstungu vestur til Saurbæjar, fjekk sjer skip í Tjalda-

nesi og fór þaðan út til Krosssunds. ]þar hitti Sturla Dufgus-

syni og fleiri menn |>órðar. Hingað til gæti frásögnin eins vel

verið eftir Sturlu eins og eftir mönnum fórðar. Enn uú skilja

þeir og skiftast í þrjá flokka, er Sturla í einum, »skyldi hann

þá fara suðr um fjörð í lið-safnað«, í öðrum Kolbeinn Dufgus-

son, reri sá fiokkur inn til Ballarár og þá suður til Bíldseyjar

»ok vildu vita, hvat títt væri um hesta sína«, enn í þriðja

flokknum var Björn kægiU Dufgusson, og reru þeir inn til Akur-

eyjar og ætluðu að taka skip þau, er þar vóru. |>egar flokkarnir

skilja, fylgir sagan Diifgtissonum^ og segir greínilega frá þeirra

ferð^ enn ekkcrt frá Sturlu, fyr enn Kolhdnn hittir liann aftur

í Fagurey, J>á stendur svo í sögunni: »Ekki varð af mann-

safnaði Sturlu, oJc uröu þeir (o : Kolbeinn og hans menn, sem

að komu) illa við þat. Hafði hann verit kyrr meðan (o: meðan

þeir Kolbeinn vóru í sínum leiðangri) ok hafzk ekki at«. Auð-

sjeð er, að öll þessi frásögn er miðuð viö Kolbein eða einhvern

í hans flokki, og að sá hinn sami er sögumaðurinn enn ekki Sturla.^

' Sturl.^ III, 9. bls. 2 lí, 8. bls.

2 Sturi.^ II, 284. bis. ^ I, 387. bis.

3 T. d. Sturi.' III, U., 15.. 26., 32., 83., 41., 42., 55., 57., 75., 94. og

95. bls. II, 12., 13., 22., 27., 28., 34.-36., 55., 57., 75., 94. og

95. bls.

* Sturi.> III, 32.-33. bls. MI, 27.-28. bls.
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Af því, sem nú hefur verið talið, er það fullsannað:

1. Að |>órðar saga er sjálfstæð saga og óháð íslend-

inga sögu.

2. Að Sturla pórðarson á ekkert í J>drðar sögu.

3. Að höfundur pörðar sögu hefur ekki haft Islendinga

sögu fyrir sjer, þegar hann ritaði sögu f^drðar.

Enn hver er þá höfundur po'rðar sögu? I>aö verður vafa-

laust aldrei ákveðið með fuUri vissu, enn mart bendir til, að

það hafi verið einhver af Dufgussonum. Jeg hef áður bent á

það, að sagau um norðurferð Bjarnar drumbSj er hann frjetti

útkomu ^örðíir, er sögð frá sjónarmiöi Dufgussona, og sömuleiðis

sagan um það, er þeir hittu Sturhi í Krosssundi og síðan í

Fagurey. Jeg skal nú taka fram fleira þessu likt.

I^egar |>órðr kakali kemur til Dala á hringferð sinni eftir

tttkoffiuna segir sagan, að frændur hans Dufgussynir, Björn kægiU

Kolbeinn grön, hafi slegizt í för með honum vestur. Hin
nákvæma frásögn, sem þá fer á eftir, um viðtal J>drðar við

Sturlu (sbr. hjer að framan) og við Gísla á Kauðasandi er eflaust

ntuð eftir sögn einhvers, sem var í ferðinni, og þá líklega eftir

sögn þeirra bræðra Dufgussona. Þá kemur |>örðr vestur á Eyri

1 Arnarfirði. Notar sagan þá tækitærið til að segja frá, hver

þar bjó. |>að var Steinunn dóttir Hrafns Sveinbjarnarsonar, og

rakin ætt hennar, bæði föðurætt og móðurætt, og börn henn-ir

talin, þar á meðal Hrafn Oddsson, er síðar varð svo frægur í

sögu landsins, og Herdís — um bana segir sagan: »hón var

gipt þeira manni, er vér nefndum fyrr, Svarthöfða Dufgussyni,

fraeuda f>órðar. Svarthöfði var þá vistum á Eyri raeð Steinunni«.

A þessu sjest, hvernig á því stendur, að Svarthöfði var ekki í

Dölum með bræðrura sínum, þegar f>órðr kom þangað. Hann
^efur farið vestur í Arnarfjörð með Hrafni mági sínura eftir það,

þeir urðu afturreka í Hrútafirði, Hrafn, Svarthöfði og Björn

kægiu. |>egar sagan er búin að segja svo nákværalega, hverjir

'^j^iggu á Eyri, þegar Þórðr kom, heldur hún þannig áfram:

^Þat var tíðeuda, er f>órðr kom á Eyri, at Hrafn ok Svarthöföi

eigi heima. peir vöru þá farnir norör í BýrafjÖrð i

marðardal til hriiðhanjps. pá var it nœsta kveld fyrir Micha-
^^isniessii á sunnudaginn. pegar ura nóttina sendi fórðr
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mann norðr í Hjarðardal, at þeir Svarthöfði ok Hrafn skyldi

koma til œóts við hann á Söndam En þd er þeim

Imn orðsending pörðar^ þá fóru þeir til mótz við hann á Sanda«.

Síðan er mjög ítarlega sagt frá tali þeirra. Hin nákvæma frá-

sögn um það, hvar þeir Svarthöfði vóru, þegar J>órðr kom, og

hvaða dag þetta var, ber þess Ijós merki, að þetta er eftir sögu-

sögn annarshvors þeirra Svarthöfða eða Hrafns, og á hið sama

benda orðin: »En þá er þeim kom orðsending fórðar . . .«

Að það sje ekki Hrafn heldur Svarthöfði, sem frá þessu hefur

sagt, mun síðar verða Ijóst.^

Eftir þetta eru þeir þrír Dufgussynir, sem nefndir vóru,

Kægilbjörn, Kolbeinn grön og Svarthöfði, fyrst um sinn allir í

sveit pórðar, og má ætla, að þeir hafi verið með honum í Hjarð-

ardal, því að fórðr fór nú þangað, er hann hafði talað við þá

Svarthöfða á Söndum, og ætlaði að hitta þá bændur, sem að

brúðkaupinu vóru. Að minsta kosti má telja víst, að Svarthöföi

hafi horfið aftur til brúðkaupsins með J>órði, þar sem hann var

einn af boðsgestum. Sagan segir, að J>órðr hafi komið í Hjarðar-

dal, »áðr'^ menn vóru 1 brott farnir frá brúðlaupinu«, og er sagt

svo nákværalega frá viðtali í>órðar við bændur, að frásögnin

hlýtur að vera eftir sjónarvott, og er enginn líklegri til enn

Svarthöfði. Að öllum líkindum hefur hann eða bræður hans

líka verið við, þegar J>órðr fann Asgrím Bergþórsson í Kallaðar-

nesi nokkru síðar, enn frásögnin um það er einnig bersj'nilega

eftir sjónarvott.^

J>á kemur sagan um suðurferð |>órðar, og er auðsjeð, að

hún er frá manni eða mönnum, sem í ferðinni vóru ; svo er bún

greinileg og nákvæm. Jeg tek til dæmis frásögnina um fund og

viðtal þeirra frænda Sturlu og f>órðar og ferðina þaðan í Hitar-

dal. |>angað reið Sturla með pórði, og er sagt, að þeir hafi átt

tal saman, áður þeir skyldu, enn ekkert greinir sagan af þvi

tali, eflaust af því, að sögumanni var það ekki kunnugt. Ekki

segir sagan neitt af heimferð Sturlu, heldur fylgir pórði áfram

og segir engu ógreinilegar frá ferð hans eftir það, að Sturla íót.

Alt þetta sýnir, að sögumaðurinn er ekki Sturla, heldur einhver

» Sturl.i III. 8.—11. bls. m, 7.-9. bls.

* Svo stendur í eldri útgáfunni, enn síðarí útgáfan hefur ^er*, sem

vafalaust er rangt. það sjest á því, sem eftir fer, að bændur vóru

ekki farnir, þegar þórðr kom.
» Sturl.^ III, 12.—13. bls. »11, 10.— 11. bls.
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annar í ferðinni. pá er mjög ítarlega sagt frá komu J>órðar í

Tungu til móður Gizurar og flautaátinu þar, frá ágreininginum

öaiUi bræðranna, Tuma og förðar, um það, hvort ríða skyldi

ofan í Flóa eða austur á Kangárvöllu, frá komu fórðar að Keld-

og viðtali við Hálfdan mág sinn, frá aðförinni að Ormi
Bjaruarsyni og miUigöngu Sigvarðs biskups, frá ferð pórðar að

austan í Skálabolt og sættum þeim, sem þar komust á, frá því,

er f>órðr fór aftur austur á Breiðabólsstað og árangurslausum

sættatilrauuum við Orm, frá uppsögu gjörða af bálfu þeirra bisk-

ups og Steinvarar og ferð I^órðar til Borgarfjarðar. »En cr pörðr
líom ofan í Bq/lcjadal at Englanái, þá kom í móti hónum pórðr

Bjarnarson ok segir hóuum, at Kolboinn var norðan kominn með
fjölmenni ok sat þá í Keykjabolti«. pessi orð sýna berlega, að

sögumaðurinn er í liði fórðar, og sama er að segja um alla þá
frásögn, sem á eftir fer um eltingaleik þeirra Kolbeins og pórðar,

Og nú fer að bera á Dufgussonum og það sjest, að þeir hafa

verið í ferðinni. Sagan scgir, að J>órðr hafi skilið eftir sex

íijósnarmenn í Svignaskarðij *vóru þar Dufgussynir þrír, Sanda-
Bárðr ok í>orsteinn kollr þorbergsson ok forgeirr stafsendi, en

Þórð Bjarnarson settí hanu eptir í Eskibolti, ef Koibeinn riöi it

iieðra<;.i |>á kemur alilöng grein um aðfarir Kolbeinsmanna í

Þingnesi bjá Berki bónda, sem virðist vera samin eftir sögn

Barkar. Enn síðan, þegar sagan tekur þráðinn upp aftur, er

það merkilegt, að hún segir ekki ferðasögu f>órðar áfram, heldur

segir fyrst frá þeim njósnarmönnunum, Dufgussonum og fjelögum

Þ^irra, enn víkur ekki til pórðar aftur, fyr en njósnarmenn uá
honum, og segja þá, hvernig ástatt var í flokki J>óröar, þegar

^Jósnarmenn bar að, að Hrafu Oddsson var aftastur og að

öjósnarmenn hafi beðið hann skunda fram fyrir til I>órðar og

^.6gja honum, hvað títt var, að Kolbeinn ungi var á bælum þeim.

Oll er þessi frásögn um njósnarmennina mjög greinileg, og einkum

athugavert samtal þeirra Kægilbjarnar og Svarthöfða, þegar

* Svo stendur í eldri útgáfunni, enn Guðbrandur Vigfusson lætur

Kægilbjörn verða eftir í Eskiholti með þórði Bjarnarsyni og er það

á móti öUum handritum og eflaust rangt. Eftir því ættu Dufgus-

synir allir fjórir að hafa verið í föriuni, enn Bjarnar drumbs er

hvergi getið við þessa för, og heíir hann líklega verið heima.

í frásögninni, sem á eftir fer, er ekkert sem sýnir, að Kægilbjorn

hafi orðið eftir í Eskiholti með þórði. Enn það var eðlilegt, að

þórðr yrði þar eftir, því að hann átti þar heima.

29



hestur Kægilbjarnar er uppgefinn og Svarthöfði lætur hann tví-

menna ineð sjer á sínum hesti og ganga á víxl, og stekkur loks

af baki og biður Kægilbjörn stíga á bak og segir: »*Ek sé, at

oss dugir eigi lengr tvímenning, en vit |>órðr Bjarnarson munuin

forða 038 sem verða má*. Björn kvaðsk aldregi mundu frá hón-

um ríða. |>eir fórðr ok Svarthöfði tóku þá skeið ofan eptir

ánni, en þeir Björn riðu fram eptir flokkinum fórðar sem ákaf-

aat. En þeir Svarthöfði ok fórðr köstuðu sér í snjóinn, okjósu

á sig mjöllinni«. Hjer skilur þá með þeim bræðrum að sinni.

Öll þessi frásögn ber það með sjer, að hún er skrifuð frá sjónar-

miði Dufgussona, og sjest það líka á því, að þegar Kægilbjörn

og þeir, sem með honum ern, hafa náö Jjórði, þá fylgir sagan

pórði úr því á vesturferðinni og segir mjög greinilega frá öUu. Enn

síðan víkur sagan aftur til þeirra Svarthöfða, þar sem þeir skildu

við hina njósnarmennina, og greinir alt mjög nákvæmlega, að

þeir fóru fyrst til bæja, þegar flokkur Kolbeins unga var umfram

riðinn, síðan í Stafabolt og fundu þar Dufgus karl föður Svart-

höfða, enn þar vóru Kolbeinsmenn fyrir, þá fóru þeir að Skógum

og ætluðu að gista þar um nóttina. »En er þeir höfðu litla

hríð sofit, þá var þeim sagt, at menn Kolbeins riðu at garði.

Hljópu þeir Svarthöfði þá upp ok skutu inn brynjunum ok stál-

húfunum í ofninn en þeir hljópu út. Skilði þá með þeim; hljóp

|>órðr í skóg, en Svarthöfði til hestanna*. Frá 5>órði er ekki

annað sagt, enn að hann fór í Eskiholt, enn sagan fylgir Svart-

höfða, og segir frá því, að Kolbeinsmenn eltu hann og kvíuðu

hann fram á hamar nokkurn. f>ar hratt hann hestinum fram af

og hljóp sjálfur á eftir og sakaði hvorugan, því að lausasnjór

var undir og komst hann svo undan, fór síðan heim aftur á

bæinn, tók vopn sín úr ofninum og reið þaðan vestur til Sauða-

fells. |>að er auðsjeð, að þessi nákvæma frásögn, sem meðal

annars tiitekur felustað vopnanna, hlýtur að vera frá Svarthöfða

og engum öðrum.^

Næsta ár eftir, að þetta gerðist, bárust þær fregnir vestur

til |>órðar aö norðan, að Kolbeinn ungi hefði liðssafnað og skipa-

útbúnað og ætlaði að fara vestur bæði landveg og sjóveg og eyða

Vestfjörðu. pórðr fór þá til ísafjarðar og ætlaði að draga saman

s-kip og menn. Enn er hann kom í Arnardal í Skutulsfirði sendi

hann menn á njósn fram á Arnarnes^ enn þeir komu brátt aftur

' SimV III, 14.—26. bls. Ul, 12.—22. bls.
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og sögðust hafa sjeð 7 skip sigla innan eftir ísafirði. ^Spruttu

menn í klæði sín ok gengu ofan til sjávar. Var þá umrœða
mihil^ hvat skipum þetta mundi vera; var flestra manna ætlan,

at vera raundi skip þeirra Kolbeinsmanna. Bað pórðr menn
hlaupa ofan á skerin ok verja þeim landgöngu. En er skipin

kómu at landi, þá kendusk menn við«. Var þar kominn Ásbjörn

Guðmundarson, fylgdarmaður f^órðar, sem hafði farið með ránum
um Strandir og drepið Atla í Æðey og |>ormóð, bróður hans, í

fernuvík. ^pottusk aUir finna á pöröi, at hónum líkaði þessi

verk lítt. Tók ok alþýða illa á. Litlu síöar um morguninn
kom Eyjólfr Eyjólfsson; sagöi Mnn þá, at hann hefði varr orðit

við skip þeirra Kolbeinsmanna á Hornströndum«. Síðan safnaði

Nrðr liði og stefndi mönnum saman á Sljettunesi í Selvogum.

Komu þar saman 30 skipa. Leitaði f>órðr þá ráðs við hina

beztu menn. y>SpurðisJc þá oh, at þeir Broddi ok Hafr Bjarnar-

son vóru komnir undir Æðey með 8 skipum. Var pórði þá mest

um at leggja norðr til mótz við þá. Teiti Styrmissyni oh Svart-

höfða var meira um að leita suðr á BreiðaQörð; segja þar alt í

vinnask, ef Kolbeinn næðisk; kvóön norðr frá ekki vera nema
búkarla ok fiskimenn ok þá, er ekki mannzmót væri at. Sögðu

ok, sem satt var, at suðr frá væri allir fylgdarmenn |>órðar, þeir

sem fræknastir væri. Var þat þá ráðs tekit, at fórðr hélt suðr

öllu liði sínu til Breiðafjarðar«. J>essi frásögn er öll með því

marki brend, að hún hlýtur að vera frá einhverjum þeirra manna,
sem með J>órði vóru, og niðurlag hennar bendir til, að Svart-

höfði muni hjer vera sögumaðurinn enn sem fyr.^

í>órðar saga segir mjög greinilega frá ferð þeirra Dufgus-

sona Kægilbjarnar og Koibeins suður að Olfusvatni og aftöku

þeirra Símonar knúts og porsteins Guðinasonar, og er auðsjeð,

^ð sú frásögn er skráð eftir sögn einhvers, sem var í þeirri för.^

í>á kemur mjög ítarleg frásögn um Hvammsför í>óröar, og

auðsjeð, að frá hefur sagt einhver af þeim, sem fóru þessa för

Töeð í>órði. |>etta er t. d. Ijóst af því, hvernig sagt er frá við-

tali þeirra fórðar og Snorra fórálfssonar í Dölum, þegar Snorri

hvarf aftur. f>egar liðið kemur ofan i Vatnsdal, er því skift í

S sveitir. Er |>órðr sjálfur fyrir einni, fyrir annari Svarthöfði

I^ufgusson og Teitur Styrmisson, og Ásbjörn Guðmundarson fyrir

' Sturl.^ III, 28.-31. bls. MI, 24.-26, bls.

* Sturl.^ III, 35.-36. bls. MI, 30. bls.
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hinni þriðju, gestasveitinni. í sveit fdrðar er Kolbeinn Dufgusson

og fer hún í Hvamm. Frá þessari sveit er sagt mjög nákvæm-
lega og sömuleiðis frá sveit Svarthöfða, er fdr á Másstaði og

þaðan út að Giljá og svo fram aftur til Hdlavaðs, því að sveit-

irnar höfðu raælt sjer mót þar. Hjer er það athugavert, að

sagan segir, að þegar þeir Svarthöfði Jcomti til Rölavaös^ »var

pörör þar hominn oh svá Ashj'órn. |>eir Ásbjörn lióföu rænt

ðllu á Breiðabólsstað öðru en gangandi fé. Hallvarðr haföi

undan komizk en Lær-Bjarni var særðr til ólífis; á hóföii þeir

unnit fieirum mönnum«. Fleira er ekki sagt frá þeim Ásbirni,

Hjer er auðsjeð, að sagan er sögð frá sjónarmiði þeirra Svart-

höfða og að sögumaðurinn er í þeirra sveit enn ekki hinna, eins

og sjest á hinum auðkendu orðum.^

í>ví næst segir sagan frá ferð |>órðar suður til Borgarfjarðar,

og sjest það á orðunum: »En er þeir kómu í Ljárskóga, þá

spurði hann (o: |>órðr), at setur vóru at Ásgeirsás að sögumaður

er í för pórðar. f>ar í Ljárskógum sendi í>órðr Teit og Svart-

höfða norður með sex tigi manna til að hleypa upp setunni.

Sagan hættir nú að segja frá Þórði, enn fylgir þeim Svarthöfða

og segir greinilega frá ferð þeirra norður og suður aftur, þangað

til þeir hitta fórð 1 Stafaholti, enn síðan er mjög nákvæm frá-

sögn um ait, sem í>órðr hafðist að í Borgarfirði, og meðal ann-

ars er sagt hvar og hvenmr þórðr frjetti, að Kolbeinn ungi

hefði komið í hjeraðið og verið um nótt í Fljótstungu, og hvar

hann var, þegar hann frjetti, að Kolbeinn hefði riðið norðr aftur.

Af þessu er Ijóst, að sagan um alla þessa ferð er eftir einhvern

mann í liði |>órðar, enn eyðan í ferðasögu |>órðar og hin ná-

kvæma frásögn um norðurferð þeirra Svarthöfða sýnir Ijóslega,

að sögumaðurinn hefur verið einn af þeim sem norður fóru, og

berast hjer enn böndin að Svarthöfða.

|)órðar saga segir mjög .greinilega frá því, er Tumi Sig-

hvatsson fór norður í Hrútafjörð og sendi þaðan Kægil-Björn og

Ásbjörn Guðmundarson norður til Línakradals og að Torfastöð-

um. Að þessi frásögn sje samin eftir sögn Bjarnar, á það benda

orðin: »En er þeir hömu i Erútafj'örð at Fogruhrehhu, þá
spuröi Bj'örn hœgill Tuma^ hversu sjá ferð var ætluð«, og enn

fremur hin nákvæma frásögn frá vopnaviðskiftum Bjarnar við

Magna bónda í Múla, einkum orðin: »í því (o: þegar Björn

' Sturl* III, 37.-40. ^ II, 31.-34. bls. .
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hafði unnið á Magna í annað sinn) kom Ásbjörn ok spurði, hví

hann (o: Björn) dræpi hann eigi. Hann kvazk at hafa gört þat,

er hann mundi«. Líka er frásögnin frá hryðjuverkum Ásbjarnar

á Torfastöðum og drukknun hans í HrútaQarðará mjög ítarleg

(sbr. orðin; »En er þeím vöru minstar vánir, hleypir Ásbjörn

út á ána«), og var Björn við hvorttveggja.^

Vorið eftir, að þetta gerðist, var Björn kægill veginn af

mönnum Kolbeins unga í þeirri ferð, er Kolbeinn fór að Tuma
Sighvatssyni. Björn var þá í njósnarferð fyrir Tuma, og segir

sagan mjög nákvæmlega frá æfilokum hans, »ok segja þeir svá,

at hann dæi hlæjandi«. Ekki verður það sjeð á sögunni, hver

er sögumaður þessa viðburðar, en geta má nærri, að bræður

hans hafa haldið spurnum fyrir, hvernig hann Ijetzt, og er hin

greinilega frásögn um það því heldur til styrkingar, að Dufgus-

synir sjeu eitthvað við söguua riðnir.'^

Eftir víg Tuma Sighvatssonar bárust þær frjettir vestur í

Arnarfjörð til pórðar Sighvatssonar, að Tumi beföi komizt í

kirkju, enn Kolbeinn sæti um. »|>órðr bað menn sína herklæð-

ask ok gengu til skips. Var þá ýtt skipinu ok kafði þegar fyrir

hvassviðri, ok gengu menn heim aptr. Hét fórðr þá á Krist,

at veðrit skyldi lægja, ok jafnslíjött féll veðrit. Fór í>órðr þá

inn til Otradals á skipi. Vöru þar þá homnir menn af Barða*

strönd ok sögðu hónum öll þau tíðendi, sem görzt höfðu í ferð

Kolbeins ok svá þat með, at |>óríðr Ormsdóttir var komin í

Flatey með son þeirra Tuma, er Sighvatr hét, ok vildi hón finna

I>órð sem fyrst. Fór hann þá sem hvatast til mótz við hana.

K.ömu þar þá ok menn J>órðar ór Króksfirði. í>eir Jiófðit böndlat

iBann« o. s. frv. Síðan er sagt frá samningum 5>órðar við

póríði um skifti eftir Tuma. Auðsjeð er, einkum á hinum auð-

kendu orðum, að sögumaður er með J>órði á Eyri, þegar frjett-

irnar berast, og fer með honum til Flateyjar. Enn það má ganga

að því vísu, þó ekki sje það tekið fram, að Svarthöfði hafi bæði

verið beima á Eyri, þegar fregnin kom, og verið í þessari ferð.

Um Kolbein Dufgusson er það beinlínis sagt, að hann hafi verið

einn af þeim vottum, sem vóru við samninga f»órðar og f>óríðar,

og með honum Hrafn Oddsson, Teitr Styrmisson, Nichulas Odds-

' Sturl.i m, 44.-46, bls. ^ H, 37.-39, bls.

' Sturl.^ III, 49.—51. bls. MI, 42.-43. bls.
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son »ok margir fieiri« — verið getur, að Svarthöfði sje einn af

þessum »mörgum fleiri«.^

Sagan segir mjög nákvæmlega frá skipabúnaði |>órðar fyrir

Flóabardaga. Meðal annars er sagt, að Svarthöfði og Hrafn hafi

stýrt einu skipi og Kolbeinn Dufgusson og Hákon galinn öðru.

Frá siglingunni norður er og sagt mjög greinilega og á þann hátt,

að auðsjeð er, að sögumaður er í ferðinni. Svo er t. d. sagt, að

þeir lágu á Hornströndum í fimm dægur og biðu byrjar og þraut

vistir, og að þeir síðau fóru til Trjekyllisvíkur og komu þar tveim

nóttum fyrir Jónsmessu, er þá var á föstudag, og að Asgrímr

Bergþórsson hom til þeirra á Jönsmessulcvold við Trjehyllisey

og sagði |>órði, að Kolbeins unga væri von á skipum að norðan.

f>á er sagfc frá ræðu f>órðar við liðíð, að menn báru grjót á skip

og bjuggust til brottlögu. >Eöru þeir þá inn fyrir Reykjanes.

Atistrœn gola var innan á Flóa, svá at ífelt var oh sigldti

þeir þá norðr á Flba^?

Frásöguin um Flóabardaga ber þess Ijós merki, að hún er

frá manni, sem var í liði fórðar.^ Einkenuilega er sagt frá

því, þegar þeir Vestfirðingarnir komu fyrst auga á skip Norð-

lendinga: »0k er þeir hómu á miðjan fj'órðinu
, þá mœlti maðr

á skipi Ketilö Guðmundaraonar, er porgeirr hét ok var kallaðr

kornasylgja. Hann leit til hafs út oh spurði, hvárt selar lœgi

á ísinum. Ok er fleiri menn sjá þetta^ segja þeir^ at þar sigldu

ship Kolhdns. Vóru þá lagin seglin. Tóku menu þá ráðagörðir;

raæltu flestir, at þá skyldi þegar róa at þeim, því at þá fell

veðrit í logm<. Sögumaðurinn kemur hér upp um sig í hverju

orði, að hann er í flokki ^órðar. Á einum stað berast böndin

sjerstaklega að Svarthöfða. fegar Sigurðr vegglágr ætlaði að

l*'ggja frás »þá kallaði Svarthöfði á hann ok bað hann at leggja

(o: að skipi Svarthöfða). Hann görði svá. Gekk þá Svarthöfði

þar á skip ok Hrafn snati^ ok nökkurir menn aðrir. Svarthöfði

bað Hrafn mág sinn fara með sér. Hrafn spurði, hvat hann

visai til fórðar. Hann lézk ekki til hans vita. Hrafn bað hann

' Sturl. ' m, 56.-57. bls. ' IL 48. bls,

" Sturl.i III, 58.-59. bls. "H, 40.—51. bls.

' Jeg tek hjer auðvitað ekkert tillit til þeirra kafla frásagnarinnar,

sem jeg hef áður sj'nt að muni vera úr Gizurar sögu og Skag-

firðinga (sbr. þáttinn um þessa sögu).

* Jeg er ekki samþykkur Eggerti Brim í því að fella eigi buríu orðin

*ok Hrafn snati< (Arkiv f. nord. Filol. VIII (N. F. IV), 358. bls.).
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þá fara sem hdnum líkaði. 'En hér er nú Óttarr snoppulangr,

bróðurbani þinn'. Svarthöfði segisk ekki þat hirða; segir, at

unninn mundí sá sigr at sinni, er auðit yrði. Hafði Svarthöfði

þá fengit stór sár, en Hrafn vissi þat eigi. Réru þeir Svarthöfði

þá frá ok til landz^. Líka er mikið sagt af framgöngu Kolbeins

Dufgussonar í bardaganum.^

Frásögnin um undankomu pdrðar og heimför er og bersýni-

lega eftir sjónarvott, enn ekki berast þar böndin að Dufguesonum

fremur enn öðrum.^

Árið 1245 sendi |>órðr Svarthöfða, frænda sinn, utan með
vöru þá, er Kolbeinn ungi hafði greitt honum. Upphæð þessarar

vöru, sem Svarthöfði tók við, er nákvæmlega til greind, og að

bún hafi verið færð til Hvítár, og Svarthöfði farið þar utan.^

Í>es8i frásögn er líklega frá Svarthöfða.

Kolbeinn grön varð eftir hjá I>órði, þegar Svarthöfði fór, og

virðist hann hafa farið með honum til EyjaQarðar. Frásögnin

um það, er f>órðr kom lil Eyjafjarðar, ber það með sjer, að hún
er frá einhverjum manni, sem þá var með J>órði, og gæti það

verið Kolbeinn. Dagurinn, er J>órðr kom í Eyjafjörð, er tiltekinn

og sagt, að þann dag hafi siglt skip af hafi og borið þær frjettir,

að Órækja Snorrason hafði andazt.^ Víst er það, að Kolbeinn

var í Haugsnessbardaga. Frásögnin um þennan bardaga virðist

að vísu að miklu leyti vera úr Gizurar sögu og Skagfirðinga,

6nn sagan um víg Brands Kolbcinssonar er sögð frá sjdnarmiði

Kolbeins granar, eins og jeg áður hef tekið fram í þættinura

Gizurar sögu, og er sá kafli því eflaust úr |>órðar sögu og skráður

eftir sögn Kolbeins.ö

J>órðr fór utan sumarið eftir Haugsnessfund og var utan

' Sturl.^ III, 61.~70.^1s. 2 II, 53.-59. bls.

' Slurl.^ III. 70.-74. íls. ^ II, 59,-63. bls.

' Sturl.^ III, 77. og 78. bls. ^ II, 65. og 66. bls.

* Sturl.^ III, 78. bls. ' II, 67. bls. Líklegast þykir mjer. að þessi

frásögn sje frá einhverjum af þeim mönnum, sem fylgdu þórði

norður að vestan, því að sagan segir frá veizlu þeirri, er þórðr

hjelt þeim á Máríumessu, og að Vestanmenn fengu góðar gjafir, og

síðan fylgir sagan þeim dálítið vestur á leið og tekur fram, að

fylgdarmenn Kolbeins unga, er verið höfðu, hafi verið á Flugumýri

hjá HelgU; ekkju Kolbeins^ og verið gemsmikhr. Að þessi frásögn

sje eftir Vestanmönnum, á það benda einnig orðin: >En þórðr

var eptir með sveit sina, er þeir fóru vestrt.,

' Sturl.^ III, 88. bls. ^JI, 73.-73. bls.
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einn vetur. Frá útkomu hans segir sagan á þessa leið: »Sumar

þat, er förðr fór til Islandz, var tveim vetrum eptir þat, er Kol-

beinn ungi andaðisk oh Svarthöföi Dtifgtisson fór iúan % Hvítá

með vöru þá, er Kolbeinn lagði til útanferðar fórði. Var Svart-

höfði þann vetr í Noregi, er f^örðr var á Grund. En þat sumar,

er pdrðr fór útan hom Svartliófði iit í Vestmannaeyjum. f>at

sumar, er Hákon konungr var yígðr, fóru þeir Heinrekr biskup ok

|>órðr til Islandz. Kom |>órðr í Vestmannaeyjar. Tölc hann

þar vín miMt, er hann átti, er Svarthöfði hafði út flutt oJc látit

þar eptir i ei/junum«. Hjer getur enginn efast ura, að þessi

frásögn er eftir Svarthöfða og engan mann annan, þar sem

bæði er miðað tímatalið við utanferð hans og útkomu og

sagt frá víninu, sem hann flutti með sjer út, sem engum hefði

dottiö í hug að geta um nema honum sjálfum.^

Árið 1250 fór Þórðr kakali utan á fund Hákonar konungs

og kom ekki aftur hingað til landsins. Frá þessari utanferð Þórðar

er sagt í 213. k. (Sturl.^) og hef jeg sýnt rök til hjer að framan

í þættinum ura Gizurar sögu og Skagfirðinga, að sá kapítuli

muni vera úr |>óröar sögu. far er og sagt frá veizlu þeirri, er

|)órðr hjelt í Geldingaholti, áður enn hann fór utan, og hvernig

hann skipti ríki með vinum sínum. fetta bendir til, að pórðar

saga hafi sagt frá, hvernig fór um ríki pórðarj eftir það að hann

var af landi farinn, eins og eðlilegt var, eða, með öðrum orðum,

að hún hafi sagt frá þeim höfðingjum, sem við ríkjunum tóku,

og greint hið helzta af því, sem dreif á daga þeirra, þangað til

J>órðr dó. Hjer að framan hef jeg 1 þættinum um Gizurar sögu

skoðað þetta sem sjálfsagt, og því talið ýmislegt það til Þórðar

sögu, sem Sturlunga segir frá þessum höfðingjum. í>að er

t. d. auðsjeð, aö sagan um fund þeirra höfðingjanna Eyjólfs,

Hrafns, Sturlu og í^orleifs, bandamanna J>órðar, í 217. k., stendur

1 nánu sambandi við söguna um ríkjaskiftinguna í 213. k., og

að hvorttveggja er úr sömu sögunni.^ Siðast í þessum (217.) k.

er sagt, að Eyjólfr hafi boðið þeim fjelögum sínum heim í Geld-

ingaholt að Laurentiusmessu, enn frá þessu heimboöi er ekki

sagt síðar, og er það eflaust af því, að Gizurar saga hefur rýmt

.burtu sögunni um það í Sturiungu.

Aftur á móti er í aðdraganda frásagnarinnar um Flugu-

' SimV III, 93. bls. ^ n. 78. bls.

' SimV III, 105.-106. bis. MI, 81.-82. bls.; sbr. Sturl.^ III, 117.

bls. ' 11, 100. bls..
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inýrarbrennu sagt mjög rækilega frá öðru heimboði, sem Eyjdlfr

hjelt Heinreki biskupi sumarið 1253. f>að er sagt, hvernig sæt-

um var skipað og frá orðræðum manna í veizlunni (Sturl^ 258.

k.). fá er næst í sama kapítula sagt frá Hrana Koðranssyni

sem »var fyrir fjárstarfi í>órðar Sighvatssonar«, og frá eggjun

í>óríðar Sturludóttur, konu Eyjólfs, við hann. Efnið sýnir, að

þetta muni vera úr fórðar sögu, og er svo að sjá sem bæði

frásögnin um veizluna og um eggjunarorð póríðar sje eftir sjónar-

vott eða heyrnarvott. Enn 1 lok kapítulans er sagt, að Kolbeinn

grön og Ari Ingimundarson hafi þá verið með Eyjólfi. Líkindi

eru til, aö Kolbeinn sje hjer sögumaður, þar sem böudin hafa

svo oft borizt að honum og bræðrum hans í hinum fyrri hluta

Þórðar sögu.^

I sambandi við þennan kapítula stendur upphafið á næsta

kapítula á undan, sem segir frá fiutningi Eyjólfs norður á Möðru-

völlu og vináttu þeirra Heinreks biskups og lýsir yfirlitum EyjólfSj

og næsti kapítuli á eftir, sem segir frá því, er Ari Ingimundarson

0. fl. ætluðu utan, enn lentu 1 skipreika og urðu afturreka,

Þetta hvorttveggja er því efiaust úr fórðar sögu.^

I upphafi 256. k. eru taldir þeir menn, sem vóru að Flugu-

mýrarbrennu, og er einn af þeim, sem talinn er, Kolbeinn grön

og annar porleifr Fagrdæll, og er hjer svo að sjá, sem þeir hafi

háðir farið heiman frá Möðruvöllum með Eyjólfi. Enn þegar

þessir menn allir, sem taldir eru, koma upp til Öxnadalsheiðar,

þá koma þar á mófci þeim, segir sagan, »f>orvarðr ór Saurbæ ok

Guðmundr frá Hrafnagili ok Drumb-Björn, porleifr Fagrdœll

ok fieiri vóru þeir. Kolbeinn grön bað Björn bróður sínn

fara með þeim, en hann vildi það víst eigi. Leitat var þessa

við J>orvarð ór Saurbæ, ok var þvert nei fyrir. En porleifr sn'óri

aptr með þeim«. J>essi saga er bersýnilega frá einhverjum þeim,

sem í ferðinni vóru, og þá vafalaust frá öðrumhvorum þeirra

Dufgussona. fetta bendir aftur til, að þessi grein muni vera

ór J>órðar sögu. Mótsögnin um í>orleif — að hann hafi bæði

verið í liði Eyjólfs, þegar hann fór frá Möðruvöllum, og þó komið

á móti þeim Eyjólfi við Öxnadalsheiðl og slegist þar í förina —
þessi mótsögn sýnir það og Ijóslega, að hjer er blandað sögunum,

' SimU lU, 179.— 180. bls. m, 155.-156. bls.

' Sturl.^ IIÍ, 178. og 180.-181. bls. ^H, 154. og 156. bls.
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og að brennumannatalið er úr Gizurar sögu, enn sú grein, sem

hjer ræðir um, úr |>órðar sögu>

í sögunni um sjálfa brennuna er sagt frá einu atviki á þann

hátt, að frásögnin hlýtur að vera frá Koibeini grön, pegar búið

er að segja frá skilnaði þeirra Gizurar og Gró, konu hans, sem

vafalaust er úr Gizurar sögu, heldur sagau þannig áfram. »Nú

skal hér fyrst frá hverfa. pær Gróa ok Ingibjörg gengu í dyrrin.

Gróa bað Ingibjörgu útgöugu, pat lieyröi Kolbdnn gr'ón, frændi

hennar, ok bað hana út ganga til sín. Hón kvazk eigi þat

vilja, nema hón kjöri mann með sjer, Kolbeinn kvað eigi þat

mundu. Gróa bað hana út ganga. 'En ek verð at leita sveias-

ius forláks, systursonar míns', segir hón. f>orleifr hreimr var

faðir hans. Sveinninn hafði út hlaupit á völlinn áðr, og loguðu

um hann línklæðin, er hann kom ofan á völlinn. Hann var tíu

vetra gamall. Komsk hann til kirkju. [Þat er sumra manna
sögn, at J>orsteinn genja hryndi Gró inn í eldinn, ok þar fanzk

hón í anddyrinu]. Kolbeinn grön hljóp inn í eldinn eptir Ingi-

björgu, ok bar hana út til kirkju«. Auðsjeð er, að þetta er alt

sagt frá sjónarmiði Kolbeins og skráð eftir hans sögn nema mis-

sögnin, sem jeg hef sett milli klofa — hún er vafalaust úr

Gizurar sögu, og hefur safnandi Sturlungu hjer tekið báðar þessar

sagnir um dauða Gró upp í rit sitt, sina eftir hvorri sögu, aðra

eftir J>órðar sögu, enn hina eftir Gizurar sögu. Sagan um víg

Arna beisks mun og vera úr |>órðar sögu og skráð eftir sögn

Kolbeins. Hún er bersýnilega eftir sjónarvott í liði brennumanna,

segir frá því, að Árni drap fótum í borð það, er skotið var fyrir

dyrnar, er hann hljóp út úr eldinum, og fjell við, hvað hann

sagði, er hann stóð upp, og hvað Kolbeinu grön þá sagði (*Hvárt

man nú engi Snorra Sturlusön?«).

Kolbeinn grön lifði annars ekki lengur enn rúma þrjá mán-

uði eftir Flugumvrarbrennu, því að Gizurr fór norður að brennu-

mönnum nóttina fyrir Pálsmessu nm veturinn eftir (1253— 1254),

og í þeirri ferð var Kolbeinn drepinn. Má ætla, að Kolbeinn

hafi, áður hann dó, sagt Birni drumb, bróður sínum, er þá var

fyrir norðan, frá þeim atvikum í Flugumýrarbronnu, sem rekja

* Eggert Brím hefur tekið eftir mótsögniuni um þorleif, enn skýrir

hana ekki á rjettan hátt að mínu áliti. Arkiv f. nord. Filol.

VIII. (N. F. IV.), 363. bls. Sbr. Sturl.^ III, 184. bls. 'II, 159.—

160. bls.

' SturL* III, 190.-191. bls. MI, 165.—166. bls.



UM STURLUNGU. 459

niá til hans í frásögninni, og að sagan um það sje svo aftur

komin frá Birni inn í J>órðar sögu. Sagan um líflát Kolbeins

er sviplík sögunni um víg Kægilbjarnar bróður hans: »Kolbeinn

greip til mannanna drjágum ok kippir fast, er maðrinn var

öflugr, ok lagði nær, at hann mundi kippa sumum undir höggin.

Unnu þeir þá margir á Kolbeini ok fell hann eigi. pé. hjó

Prest-Jóan annat högg í höfuð Kolbeini ok gekk þat sár ofan í

ennit. f>á fell hann á knéin bæði upp við vegginn norðr frá

brandadyrum, ok varð við allhraustlega sitt liflát«. Líklegt er,

sð þetta sje úr |>órðar sögu, þó að hitt, sem í kring er, sje úr

Gizurar sögu.^

í þættinum um Gizurar sögu og Skagfirðinga hef jeg laus-

lega drepið á það, að meiri hluti 268. kapítula (Sturl."'^) muni
vera úr J>órðar sögu, e nn aðeins lítil grein, um veru Gizurar í

Langaholti, úr Gizurar sögu. |>etta sýnir efnið, því að kapítulinn

segir mestallur frá aðför Hrafns og Eyjólfs að Gizuri porvalds-

syni og er sagður frá sjónarmiði þeirra. í þessari för er Svart-

höfði Dufgusson, og stendur hjer í sogunui þessi athugaverða

grein: »J>eir Hrafn áðu í Víðikjörrum. í>á dreymði Svarthöfða

Dufgusson, at Vígfúss Gunnsteinsson væri horfinn úr liði þeirra.

Réðu svá sumir menn þann draum, at lítil mundi verða þessi

^erð þeirra um vígafer]in«. J>etta er eitt af mörgu, sem sýnir,

hversu Svarthöfði er við í>órðar sögu riðinn.^

I 275. k, (Sturl.*) er mjög nákvæm frásögn um aðför þeirra

Eyjólfs og Hrafns að Oddi J>órarinssyni, og er auðsjeð, að hún

frá einhverjum, sem var í þeirri ferð. Svo eru t. d. tilfærðar

^ísur þær, er Guthormr körtr, bróðir Sturlu pórðarsonar, og

í^orvarðr eða J>ormóðr tréfótr ortu í förinni, frá draum Hrafns,

hanu segir Guthormi og ráðningu Guthorms á draumnum,

hröfnunum, sem flugu með þeim á leiðinni yfir Hjaltadals-

heiði. í fyrsta áliti virðist svo, sem sögumaðurinn sje helzt

Guthormr körtr, enn svo mun þó ekki vera, því að hann dó

þetta sama ár.^ Enn Svarthöfði Dufgusson er í þessari ferð með
þeim Hrafni, og hann hygg jeg hafi sagt frá þessu/

í frásögninni um víg Odds í Geldingaholti er tvent, sem

Svarthöfði hlýtur að hafa sagt frá, og efiaust er úr í>órðar sögu.

' Sturl.^ IIL 200. bls. ^H, 174. bls.

' Sturl.^ III, 207.-208. bls. ^II, 180. bls.

Islenzkir annálar við árið 1255.

* Sturl.i m, 215.-217. bls. ^H, 188.—189. bls.
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Fyrri greinin er svo látandi: »Hrafn ok Eyjólfr riðu með flokk

sínn upp eptir ísinum. Ok er þeir (o: Hrafn og Eyjólfr og lið

þeirra) riðu útan at velUnum (o: í Geldingaholti), reið Svart-

Jiöfði í fyrra lagi Bnfgusson , . . . Hestr SvartJiöfða rasaði,

er Jiann reið at túngarðinum oJc sfóJcJc Jiann af haJci oJc Jiljöp

sJcjótt á Jiestinn fyrir aptan söðulinny oJc siðan reið Jiann Jieim

í túnit«, Hverjum öðrum enn Svarthöfða hefði dottið í hug að

segja frá þessu smáatviki? Og í annan stað segir sagan, að

Oddr hafi mælt, er hann gaf upp vörnina: »Trestz-fund vilda'g

í guðs nafni's og bætir við: *fat heyrði Svarthöfði Dufgusson,

er Jiann sat á JcirJcjustéttinnk^ Hverjum öðrum enn Svarthöfða

hefði komið til hugar að segja frá, hvar hann sat, er hann

heyrði þetta?^

Vjer höfum þá sjeð, að þeir atburðir eru margir í í^drðar

sögu, sem rekja má til Dufgussona, einkum Svarthöfða. Og
mjög er það óvíða, að sagan segi mjög nákvæmlega frá þeim við-

burðum, sem þeir vdru ekki við, eða að sagnir megi rekja til

annara. Til þess má telja söguna um rán þeirra Brands Kol-

beinssonar og Brodda |>orleifssonar í Tungu árið 1244, þar sem

segir, að Helga húsfreyja, kona Sturlu |>órðarsonar, hafi komizt

nauðulega í kirkju með Snorra, son sinn, fjögurra vikna gamlan,

og sagan tilfærir vísu þá, sem »kerling ein« í Tungu orti um
Skagfirðingana. Hjer gæti menn. helzt grunað, að frásögnin væri

frá Sturlu pórðarsyni. Enn svo mun þó ekki vera, Frásögnin

er ekki greinilegri enn svo, að vænta má, að hún hafi borizt

þannig vestur til Svarthöfða, Líka er það athugavert, að kerling

sú, er vísuna orti, er ekki nefnd á nafn, eflaust af því, að höfundur-

inn hefur ekki þekt nafn hennar. Hefði Sturla sagt frá þessu,

mundi hann líklega hafa nafngreint kerlinguna, því að enginn

getur efazt um, að hann hafi vitað nafn heunar, þar sem hún

var á sama heimili og hann hjá tengdamóður hans.^ Hjer að

* Svo (y'kÍT'kjnstétUnnU) stendur í 122A. Hitt er fjarstæða, sem

stendur í pappírshandritunum, að Svartliöfði hefði setið á >kirkju-

stoÖinnU,

' Sturl,! III, 217.-221. bls. ^ n, 189.—193. bls. í sögu Árna bisk-

ups þorlákssonar er það og sagt, að Svarthöfði hafi svarið það

fyrir Jóni erkibiskupi, að Oddr beiddist prestsfundar við dauða

sinn, og er þetta því til sönnunar, að sú sögn er frá Svarthöfða

komin inn í þórðar sögu. Bisk. I, 708. bls.

* SturL^ III, 55. bls. ni, 47. bls.
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framan hef jeg sýnt, að sagan um eltingaleik þeirra Kolbeins

unga og f>órðar árið 1242 er sögð frá sjónarmiði Dufgussona,

enn jeg tók þar ekki fram, að ein lítil grein í þeirri frásögn

virðist vera skráð eftir sögn Hrafus Oddssonar. |>egar njösnar-

ínenn fóröar, Kægilbjörn og fjelagar hans, náðu meginliðinu á

flóttanura er sagt, að Hrafn hafi verið aftastur og hafi njósnar-

öienn beðið hann hvata eftir J>órði og segja honum tíðindin, af

því að hann hefði hvíldan hest. »Eu er hann hitti pörö, þá
gehlc J^örör oh leiddi hestinn eptir sér. Hrafn bað hann fara á

bak, segir, at Kolbeinn var þá nálega kominn á hæla þeim, 'en

ttieiri ván, at þeir Svarthöfði ok f>órðr sé teknir'. Eptir þat sté

Þórðr á bak ok reið þá fram eptir skógargötunum, þar til er

Wif var lítit. J>ar bar þá leiti á milli. Bað þá f>órðr alla sina

ttienn af baki stíga«. Auðsjeð er, að þetta er sagt frá sjónarmiði

Hrafns. Enn þess ber að geta, að Hrafn var mágur Svarthöfða,

þeir áttu báðir heima á sama bænum, Eyri í Arnarfirði, svo að

þeuuan þráð má líka rekja til Svarthöfða. Á einum stað vitnar |>órðar

saga til sögusagnar pórðar kakala sjálfs. f>að er í frásögninni um
framgöngu Jóns kjappa Skíðasonar í Haugsnessbardaga. Ef þetta er

úr f>órðar sögu enn ekki Gizurar og Skagfirðinga, sem ekki er alveg

víst, þá má ætla, að J>órðr hafi sagt þetta við Svarthöfða eða einhvern

af þeim bræðrum.^ I sögunni um Flóabardaga tilfærir höfundurinn

vísur úr »atlöguflokki« þeim, er Ingjaldr Geirmundarson orti um
bardagann, og fer um flokkinn svofeldum orðum: »Nú er þetta

því merkilegt, at Ingjaldr var þar í bardaganum ok orti þetta

kvæði þegar um vetrinn eptir«.^ Kvæði þetta er eftir efni sínu

lofkvæði um f>órð, og hefur Ingjaldr eftir þessu flutt honum
kvæðið veturinn 1244—1245. Enn þennan vetr sat fórðr á

Eyri í Arnarfirði hjá þeim Hrafui og Svarthöfða,=^ og hefur Svart-

höfði því vafalaust verið við, þegar kvæðið var flutt, svo aö enn

stefnir þetta nærri honum. Niðurlag J>órðar sögu er í 317. k.

(Sturl.^), eins og jeg hef tekið fram í þættinum um Gizurar

sögu og Skagfirðinga. |>ar er vitnað til Kolfinnu J>orvaldsdóttur

sem heimildar um æfilok J>órðar raeð svo látandi orðum: »Svá

segir Kolfinna J>orvaldzdóttir — ok var hón þá með I>órði —
bréf Hákonar konungs kómu til hans síð um kveld, er hann

sat við drykk«^ o. s. írv. Kolfinna þessi var dóttir porvalds

' Sturl.i III, 87. bls. ^n, 73. bls.

' Sturl.^ III, 63. bls. * II, 55, bls.

' Sturl.' III, 77. bls. ^H, 65. bls.

* Sturl.* III, 286. bls. MI, 249.-250. bls.
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VatnsfirðÍDgs og f>í5rdísar Snorraddttur Sturlusonar/ og hafði

farið utan með Sigurði sela, friðli sínum, fyrir utan frænda ráð

sumarið 1253.^ pórðr var þá í Noregi. Má ætla, að Sigurðr

seli hafi yfirgefið Kolfinnu í Noregi íjelausa, og fórðr þá skotið

skjólshúsi yfir hana fyrir frændsemi sakir við möður hennar, þö

að aldrei væri vel með þeim f^drði og í>drdísi, því að þau pói-

dís og Einarr son hennar hölluðust heldur undir Kolbein unga

í viðskiftum þeirra fórðar. f>órðr dó árið 1256, 11. dag októ-

bermánaðar, og þá hefur Kolfinua verið hjá honum. Eftir það

má ætla, að Kolfinna hafi komið út til íslands aftur og ieitað

hælis hjá móður sinni og bróöur á Vestíjörðum, og að Svarthöfði

hafi þar haft sögur af henni.^ ^
Af því, sem nú hefur verið sagt, virðist mega ráða það með

fullri vissu, að einhver af Dufgussonum hafl annaðhvort samið

pórðar sögu eða þá að minsta kosti sagt fyrir um samning

hennar, og berast öll böndin að Svarthöfða einum. f>eir Kægil-

Björn og Kolbeinn grön ganga alveg frá, því að sagan getur

sjálf um lát þeirra. Og um Björn drumb hef jeg áður tekið

það fram, að sagan um norðurferð hans sumarið 1242, er hann

sneri aftur við frjettina um útkomu f»drðar, er þannig sögð, að

dlíklegt er, að hann hafi sjálfur fært eða látið færa hana í letur.

|)að er ekki ófyrirsynju, að sagan rekur svo nákvæmiega ætt

Herdísar konu Svarthöfða.^ Líka talar hún mjög hlýlega um
Hrafn, mág hans, segir t. d. mjög greinilega frá hinum drengi-

legu undirtektum hans undir liðsbón í>drðar, er þeir hittust fyrsta

sinn (sbr. áður), og að hann bauð pdrði að taka við búi á Eyri,

þegar flestir aðrir brugðust honum eftir víg Tuma, bróður hans,

» Sturl.^ I, 53. bls. 193. bls.

' SimV III, 177. bls. ^H, 153. bls.

* pessari Kolfinnu þorvaldsdótíur má ekki rugla saman við Kolfinnu

þorvaldsdóttur Gizurarsonar, systur Gizurar jarls, sem nefnd er

í Haukdælaþættinum {Sturl.i I, 208. bls. ^ I, 208. bls.). þessari

Kolfinnu, systur Gizurar, er slept í nafnaskránni við Sturl.'

* Athugavert er það og, að þar sem sagan nefnir fyrst frænda Her-

dísar, Eyvind þórarinsson, þá segir hún, að hann hafi verið >góðr

maðr ok göfugrc, og alveg sama er sagt um Tómás, bróður Ey-

vindar, þar sem hann er fyrst nefndur. Um skyldleika þeirra

bræðra þórarinssona við Hrafn Sveinbjarnarson hef jeg talað í

þættinum um Hrafns sögu. þetta er því eftirtektaverðara, sem

sagan annars er mjög spör á þess konar lofsorðum. Sturl.^ III, 3.

og 27. bls. 2 11, 2. og 23, bls.
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»ok þat þektisk f>(5rðr«, segir sagan, »ok þakkaði hónum með
Bfiörgum t'ögrum orðura, sem aðra vinsamlega hluti, þá er Hrafn

veitti hónum<.^ Sumt af því, sem Svarthöfða er við getið í

sögunni, er og þannig vaxið, að ekki eru h'kur til, að neinum
hefði dottið í hug að segja frá því nema Svarthöfða sjálfum, og
hef jeg bent á það hjer að framan. Merkilegt er það og, að

sagan segir ekki nærri eins greinilega frá f>órði, eftir að hanu
fór norður, eins og meðan hann var fyrir vestan, og er það eðli-

legt, ef Svarthöfði er höfundurinn, því að hann fór utan um það

leyti, og virðist ekki síðan hafa verið langvistum með fórði,

heldur dvaiið fyrir vestan á Eyri hjá mágfóiki sínu. Vjer vitum,

hann var náfrændi f>órðar*'' og einn af hans tryggustu vinum
og trúnaðarmönnum, og er einnig fyrir þá sök enginu iíklegri

enn hanu til að hafa samið söguna.

Eigi vitum vjer nú með neinni vissu, hvert ár Svarthöfði

var fæddur. Amma hans í>óríðr var eitt af elztu börnum Hvamms-
Sturlu, því að hann átti hana, áður enn hann kvongaðist í fyrra

sinn, með frillu sinni Álöfu. Börn Sturlu og Álafar eru talin í

Sturlu sögu 2. k. og er þar sagt, að þau Sveinn og |>óríðr hafi

verið jafngömul, eða með öðrum orðum tvíburar.^ Sveinn kemur
fyrst fram sem stálpaður í Sturlu sögu 15. k.^ um það bil árið

1169. Hann og fóríðr eru þá fædd um miðja öldina, og Dufgus,

sonur fóríðar, um 1175. Árið 1197 er þess getið, að þau póríör

|>orleifr skeifa, foreldrar Dufguss, hafi ráðizt til bús með
Sighvati Sturlusyni í Hjarðarholti.^ Árið 1215 er Dufgus orðina

bóndi að Sauðafelli,® og einhvern tíma um það leyti eru víst

synir hans fæddir. íslendinga saga segir, að Dufgus hafi búið

Hjarðarholti 1225 og nefnir þá um leið syni hans, þar á meðal1

' Slurl.i III, 57. bls. ^ U, 49. bls.

^ Frændsemi þeirra var þannig háttað:

Hvamms-Sturla

þóríðr Sighvatr

Dufgus þórðr kakali.

Svarthöfði.

' Sturl.^ I, 55. bls. ^ I, 41. bls.

* Sturl.i I, 75. bls. 2 1,-57. bls.

' Sturl.^ I, 197. bls. ^J, 200. bls.

* Sturl.i II, 41. bls. 2
1, 232. bls.
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Svarthöfða, og segir frá skærum Dufgusar við ^orgils í Skorra-

vik, þegar uanið var á Dufgusi. Sumir af soimm bans hafa þá

eflaust verið orðnir stálpaðir, því að þeirra er getið við sátta-

fundiun í Hvammi eftir viðureign þeirra Dufguss og porgils.^

Enn þess ber að geta, að á Sturlungaöldinni vóru ungir menn

mjög suemma hafðir við stórmál og vandir á að »sjá fyrir orði

og eiði«. Vjer höfum áður sjeð, að Sturla pörðarson var ekki

nema J3 vetra, þegar faðir haus sendi hann tii aiþingis með

goðorð, og Gizurr f>orvaldsson var ekki nema 12 vetra, þegar

hann sótti Lopt biskupsson.^ Að Dufgussynir hafi verið mjög

ungir um þetta leyti, virðist mega ráða af því, að enginn þeirra

var í ferðinni með föður sínum, þegar þeir I>orgils börðust.

Svartböfði virðist hafa verið elztur bræðranna; að minsta kosti

telur íslendinga saga banu fyrstan á þessum stað.-

Eftir þetta flutti Dufgus búferlura að Baugsstöðum í Flóa

og hefur eflaust tekið syni sína með sjer. Um Svarthöfða er

nú ekki getið fyr enn árið 1234; þá er hann á ættstöðvum sín-

um í Laxárdal og fer þaðan norður með Órækju til liðs við Kol-

bein uuga gegn Sigbvati Sturlusyni.^ Árið 1236 er hann enn

með Órækju, þegar hann var tekinn í Eeykjaholti og meiddur,

og verður Svarthöfði samferða Sturlu fórðarsyni úr Reykjaholti;

og virðist hann þá hafa átt heima í Hjarðarholti.^ Eftir utan-

för Órækju virðist baun bafa gengið í lið með Sturlu Sigbvatssyni,

því að árið 1238 segir Islendinga saga, að Sturla hafi sent hann

suður til Gizurar þorvaldssonar til að segja honum, að Sturlu

væri von suður,^ og líka er haus getið í Apavatnsför.^ Síðar

sama ár sendir Sturla hann suður í Hvalfjörð til að draga saman

föng, er þeir Svartböfði færðu út í Geirshólm »ok öfluðu heldr

með harðendunu.'^ Síðan fór hann með Sturlu norður og barðist

með honum á Örlygsstöðum.^ Árið 1239 ætlaði bann utan með

Óláfi af Steini enn varð afturreka í Hlöðuvík við Horn og braut

skipið. Á skipi með honum hafði verið Guðmundr Óláfsson, or

' SiuvV II, 90.—93. bls. 273—275. bls.

^ Stm-l^ II, 61. bls. 248. bls.

» Sturl.i II, 155. bls. ^I, 324.-325. bls.

* Sturl.i II, 180.-182. bls. 345.-346. bls.

• Sturl.i 11, 198, bls, « I, 358. bls,

« Sturl.i II, 201-203. bls. «1, 361.—362. bls.

^ Sturl.* II, 207. bls, 365. bls.

« SimU II. 208. og 208.—223. bls. ^ J, 366. og 374.-378. bls.
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verið hafði að brennu forvalds Vatnsfirðínga
;

Ulugi porvaldsson

bjó þá í Æðey og er hann frjetti til Guðmundar, fór hann að

honum og drap hann, þd að Svarthöfði reyndi að verja hann, og

segir sagan, að Svarthöfði hafi síðan verið enginn vinur Illuga/

Eftir þetta virðist Svarthöfði hafa dvalið í Vestfjörðum, það sem
eitir var sumarsins, enn um haustið (1239) rjeðst hann til

Örækju ásamt Óláfi af Steini, þegar Órækja kom til ísafjarðar.^

Eftir það virðist hann hafa fylgt Órækju, alt þangað til Órækja

var tekinn við Hvítárbrú, en verið þó bríöum með bræðrum
sínum í Hjarðarholti^ eða vestra hjá mágfólki sínu, því að hann
virðist hafa kvongazt um þetta leyti Herdísi, dóttur Odds Ála-

sonar og Steinunnar Hrafnsdóttur. Hann var í aðförinni að

þeim Klængi og Gizuri veturinn 1241—1242 og stóð yfir vígi

Klængs í Reykjaholti, og fyrir það gerði Kolbeinn ungi hann
síðan landrækan.* Svarthöfði var og með Órækju við Hvítárbrú,

6nn var ekki tekinn höndum, heldur fór þaðan vestur með öðrum

öiönnum Órækju.^ Eftir gjörð Kolbeins í Tungu ætlaði hann

utan með Kolbeini bróður sínum, enn varð afturreka í Hrútafirði

og um sama leyti kom pórðr Sighvatsson út norður á Gásum.

Þegar J>órðr kom til Vestfjarða, gekk Svarthöfði 1 liö meö hon-

um fyrstur manna og fylgdi honum síðan, þangað til |>órðr sendi

hann utan sumarið 1245 með vöru þá, er Kolbeinn ungi hafði

goldið pórði, enn hann skyldi kaupa fyrir nauðsynjar handa

Þórði. Var hann þá einn vetur í Noregi og kom síðan út í

Vestmannaeyjum með vín mikið, er hann hafði keypt fyrir f>órð.

Enn |>órðr fór utan það sama sumar, og hefur Svarthöfði þá

^flaust farið heim að Eyri og verið þar lengstum úr því, þangað

til |>órðr fór utan árið 1250. Eftir það er hann oft nefndur í

^örum með Hrafni mági sínum, bæði þegar Hrafn fór að J>orgilsi

skarða í Stafaholti 1252,^ og þegar hann ætiaði að Gizuri 1254.^

' Sturl.i II, 233. bls. ^ I, 385.-386. bls.

" Stol.i II, 234. bls. 2 1 e86. bls.

^ þegar Órækja fer suður að Klængi og Gizuri um áramótin 1241

—

1242 slást Dufgussynir í förina i Hjarðarholti, og hefur SvarthÖfði

þá líklega verið þar (Sturl.^ II, 243. bls. ^I, 394. bls.).

* Sjá þann stað, sem síðast var tilfærður, og SturL^ II, 250.—251.

bls. 2 1. 400.—401. bls.

' Sturl.i 'll, 255.-256. bls. 405.—406. bls.

" SturU III, 150.-151, bls. MI, 130.—131. bls,

' Sturl.^ III, 207. bls. MI, 180. bls.
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Svarthöfði var og í liði Hrafus, þegar Oddr I>órariiisson var veginn

í Geldingaholti, sem áður er sagt, og barðist með honum á

|>veráreyrum.^ Upp frá þessu vitum vjer ekki annað um Svart-

höfða, enn að hann var utanlands um 1277 eða nokkru fyr og

sór þá fyrir Jóni erkibiskupi, að Oddr pörarinsson heföi beiðzt

prestsfundar við dauða sinn og náð eigi.^ Ef hann hefur skrifað

eða sagt fyrir I^órðar sögu, þá hefur hann líklega lifað nokkur

ár eftir þetta, því að líklega er sagan ekki færð í letur fyrr enn

eftir dauða Sturlu |>órðarsonar. Svarthöfði hefur þá orðið gam-
all maður.

Sumir af afkomendiim Svarthöfða vóru sagnfróðir menn,

t. d. Jón Hákonarson sá, er átti Plateyjarbók fyrstur manna.

Hann var fjórði maður frá Svarthöfða (Hákonarson, Gizurarsonar

galla í Víðidalstungu, Bjarnarsonar, Svarthöfðasonar). Sonar-

dóttir Svarthöfða, Steinunn var gift Hauki lögmanni Erlendssyni.^

|>að er auðsjeð, að f>órðar saga er færð í letur alllöngu eftir,

að sagan gerðist. Um Mörð Eireksson segir hún, að hann hafi

haft á Örlygsstöðum mikið spjót, »seni þá var siðvenjas. í>að

er auðsjeð, að þetta er skrifað nokkuð löngu eftir Örlygsstaða-

bardaga, þegar minni spjófc vóru farin að tíðkast, enn mig skortir

fornfræðislega þekkingu til að geta skorið úr, hvað ráða má um
aldur sögunnar af þessum stað.^ Hæpið er að ráða mikið af því,

þó að sagan á tveim stöðum kalli lög5Ö^«ímann i>Vógmanmy því

að verið getur, að safnandi Sturlungu hafi sett yngra orðið (lög-

maðr), sem tíðkað var á hans dögum, fyrir hið eldra (lögsögu-

maðr).^ Af því sem höfundurinn segir um flokk Ingjalds Geir-

mundarsonar um Flóabardaga, að vísurnar sjeu merkilegar, af

1 Sturl.i III, 248. og 250. bls. ^ II, 212. og 219. bls.

^ Bisk. I. 708. bls. Jón þorkelsson yngri hefur eigi tekið eftir þess-

um stað, þar sem hann segir (í ísl. Ártíðaskrám 56. bls.), að

Svarthöföa sje ekki getið eftir það, að hann særðist á þveráreyruni,

og muni hann hafa látizt af þeim áverka.

= Sbr. Isl. Ártíðaskrár 32. og 56. bls. Hauksbók, Kh. 1892—96,

505. hls.

•* Sturl.^ III, 37. bJs. « 32. bls.

* Sturl.^ m, 18. og 95. hls. ^II, 16. og 79. bls. Á fyrra staðnum er
w

Teitr» hróðir Gizurar þorvaldssonar, nefndur >lögmaðr*, eim ^

síðari staðnum Ólafr þórðarson.
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því að Ingjaldr hafi verið í bardaganum og ort flokkinn veturinn

eftir, virðist og niega ráða, að langt bafi verið um liðið, þegar

þetta var fært í letur.^ Áður hef jeg tekið fram, að hin ranga

frásögn, að þeir Sturla hafi unnið Kolbeini tylftareið árið 1242,

bendir til þess, að J^órðar saga sje yngri enu íslendinga saga. Enn
einkum finst mjer það Ijöst af því, að póröar saga byrjar, þar

sem íslendinga saga endar. Jeg get ekki með neinu móti trúað

því, að þetta sje tilviljun ein. Að vísu hef jeg hjer að fraraan

sýnt rök til þess, að höfundur |>órðar sögu hefur ekki þekt ís-

lendinga sögu, og að báðar sögurnar eru óháðar hvor annari og

sjálfstæðar. Enn hvernig stendur á því, að fórðar saga segir

ekkert frá uppvexti í>órðar eða æfi, fyr enn hann kemur út árið

1242? Hvernig stendur á því, að hún tekur upp þráðinn, þar

sem íslendinga saga sleppir honum? J>að getur varla verið af

því, að safnandi Sturlungu hafi slept alveg framan af sögunni

þessum kafla úr æfi fórðar. Vanalega tekur hann sögurnar allar

frá upphafi, t. d. prestsögu Guðmundar biskups, Guðmundar

sögu dyra, Gizurar sögu og Skagfirðinga, Svínfellinga sögu og

^orgils sögu — það er að eins Hrafns saga, sem haun stýfir

framan af. Ef |>órðar saga hefði byrjað fyr að segja frá æfi

í>órðar, þá mundum vjer eflaust finna hjer og hvar í Islendinga-

sögu innskotsgreinar úr henni, sera safnandi Sturlungu hefði

tekið þaðan. Enn því er ekki að heilsa. Og í annan stað byrjar

^órðar saga á mjög vel sömdu yfirliti yfir, hvernig ástatt var,

þegar pórðr kom út. Ef sagan hefði rakið æfiferil í>órðar frá

byrjun, þá hefði hún eflaust verið búin að segja frá þessum við-

burðum í rjettri röð og ekki þurft að taka svona fram fyrir sig,

þegar hún kom að útkomu pórðar. Hins vegar virðist ekkert

vera á móti því, að höfundur pórðar sögu, hvort sem það nú

hefur verið Svarthöfði Dufgusson eða einhver annar, hafi heyrt

getið um rit Sturlu, og að hann hafi ekki verið lengra kominn

í sögunni, þegar hann dó, enn aftur að útkomu pórðar, og hafi

höfundur þessi því byrjað sögu sina, þar sem Sturla hafði hætt.

Þetta er hin eina eðlilega skýring. Enn sje svo, þá er I>órðar

saga ekki byrjuð fyr enn eftir 1284. Sturlunguformálinn, sem

segir, að þær sögur, sem gerðust eftir 1201, hafi verið ritaðar,

áður Sturla sagði fyrir íslendinga sögur, bendir og til þess, að í^órðar

saga sje yngri enn íslendinga saga.

' Sturl.^ m, 63. bls. " II, 55, bls.
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fórðar saga er að mínum dómi snildarlega sögð. Að orð-

færi og máli stendur hún ekki í neinu á baki íslendinga sögu

eða öðrum hinum beztu sögum vorum, og hún stendur að því

leyti framar enn íslendinga saga, að þráður sögunnar rennur alt

af áfram óslitinn, svo að hvergi kemur snuröa á, frá byrjun sög-

unnar, alt þangað til í>órðr kakali fer utan árið 1250, eun úr

því höfum vjer ekki söguna heila, heldur að eins í sambandi við

Gizurar sögu og forgils sögu, og má sjá, að safnandi Sturlungu

hefur slept ýmsu úr. |>essir yfirburðir fórðar sögu yfir Islendinga

sögu koma nú auðvitað af því, að |>órðar saga segir í þessum

aðalkafla í raun rjettri að eins frá J>órði einum, enn íslendinga

saga hefur marga þræði, sem hún verður að fljetta saman. At-

hugavert er það, að pórðar saga talar miklu oftar enn Islendinga

saga um það, hvaða dóm alþýða manna hafi lagt á viðburðina.^

Anuað er einkennilegt við rithátt höfundarins. |>egar hann hefur

orð eftir einhverjum manni, sem hann er samþykkur, bætir hann

oft við frá sjálfum sjer: »sem satt var<í eða »sem var<í, t. d.

»Sðgðu þá margir, sem satt var, at þat var óráð at ríða ai

þeim«. Á einum stað er þetta haft um orð Svarthöfða Duf-

* T. d. Sturl.^ III, 5. bls. ^ II, 4. bls.: >en alþ^ðan var svá hrædd, at

ekki þoröi at mæla við þórð*. ^111, 13. bls. ^ II, 11. bls. >|>ótti

þetta geysi stórmannlegt*. ^ lll, 25. bls. ^ II, 21. bls.: >'þótti þat

öllum mikil furða* o. s. frv. UII. 31. bls. ^II, 26. bls.: >Tók ok

alþýða illa á<. ^ III, 31. bls. 2 II, 27. bls.: >Var þetta illa ræmt

af alþýðu<. ^IIÍ, 34. bls. ^IÍ, 29. bls.: *ok mæiíusk þau verk illa

fyrirc. ^III, 48. bls. II, 41. bls.: >En er þetta fréttisk, mæltu

menn misjafnt til þorsteinsc. iIII, 49. bls. ^II, 42. bls. :
>þótti

þat verk allillt*. ^111, 57. bls. ni, 48. bls.: >Fekk þórðr af þessu

gótt orð af alþýðu; þótti öllum mönnum hónum þetta vel fara*.

Af þessu má ráða, að niðurlag 206. k. (Sturl.^) sje úr þórðar sÖgUr

þó að þessi kapítuli að öðru leyti sje úr Gizurar sögu og Skagfirð-

inga; það er á þessa leið: i-Tíðendi þessi fóru um allt land ok

þóttu mikil, sem var*. Sturl.^ III, 90. bls, MI, 75. bls. Sbr. þátt-

inn um Gizurar sögu. Líkt kemur fyrir i Islendinga sögu, enn

miklu sjaldnar að tiltölu, t. d. Síurl.^ II, 48. bls. ^I, 237. bls.:

sþeíta þóttu mikii tíðendi ok ill, þá er spurðusk*. ^II, 62. bls.

M, 249. bls.: >ok hafði hann af því allþungt orð*. MI, 111. bls.

^I, 289. bls.: >íiestir menn lögðu þungt til Snorra*. ^ II, 151, bls.

I, 321. bls.: >ok mæltisk þat illa fyrir«.

' Sturl^ Ilt, 18. bls. 2 II, 15. bls.
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í Islendinga sögu hef jeg að eins fundið 2 dæmi

14. þáttur.

Dm Svinfellinga sðga.

Jeg hef hjer að framan í þættinura um Gizurar sögu minzt

á þær innskotsgreinar, sem eru í Svínfellinga sögu, og sýnt, að

þær muni vera inn settar úr Gizurar sögu og Skagfirðinga að undan-

teknum 213. k. (Sturl.^), sem mestallur er úr Þórðar sögu.

Hjer mun jeg að eins taka fram nokkrar missagnir Svínfellinga-

sögu við pdrðar sögu og Árna biskups sögu, sem sýna, að Svín-

fellinga saga er sjálfstæð og óháð saga.

Svínfellinga saga segir, að Sæmundr Ormsson hafi þegar

tekið við staðfestu (o: Svínafelli) og goðorði eftir lát föður síns,

enn Ögmundr Helgason tekið fje Guðmundar, bróður hans, til

varðveizlu og fóstrað Guðmund,^ og er ekki anuað að sjá á sög-

unni, enn að Sæmundr hafi altaf búið að Svínafelli. Áftur á

móti segir pórðar saga, að Sæmundr hafi búið að KálfafeUi

sumarið 1248, og að Sæmundr hafi þá mælt til vináttu við J>órð

á þingi viljað gerast heimamaður hans, og er svo að sjá á

sögunni, sem Sæmundr hafi þá um haustið hitt J>órð í Borgar-

firði og farið með honum norður og verið hjá honum um vetur-

imý |>að er einmitt sumarið 1248, sem deilur þeirra Sæmundar og

Ogmundar byrja, eftir tímatali Svínfellinga sögu, á því að Sæmundr
lætur þetta sumar eiðfæra ómaga á hendur Höskuldi landseta

Ogmundar, enn sagan segir ekki með einu orði frá því, að Sæ-

mundr hafi riðið til þings þetta sumar eða verið nyrðra um

' SlurL^ m, 30. bls. MI, 26. bls.: >Sögðu ok sem satt var, at suðr

frá væri allir fylgðarmenn þórðar, þeir er fræknastir væric. Sbr,

Sturl.i III, 18., 26., 57. og 90. bls. -11, 16., 22., 49. og 75. bls.

^ Sturl.^ II, 227. bls. ^ i. 381. bls.: þótti hónum (o: Snorra) inn

mesti skaði at Sighvati bróður sínum, sem var. MI, 240. bls. ^I,

391. bls. >Um sumarit .... andaðisk Hallveig Ormsdóttir . . . .

ok þótti Snorra þat allmikill skaði, sem hónum var (svo í 122A,

og er það víst rjett, en hinn handritaílokkurinn sleppir liónwn).

" Sturl/ III, 98. bls. - II, 84. bls.

' StUTl.^ m, 95. bls. 2 n, 79. bls.
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veturinn eftir, heldur er svo að ?já, sem Sæmundr hafi setið

þann vetur heima að Svínafelli.^ Árna biskups saga er hjer til

úrskurðar með sögunum. Hún segir, að Ögmuudr hafi fyrst

framan af haft fjárforræði beggja bræðranna, Sæmundar og Guð-

mundar, enn f>orlákr faðir Arna biskups hafi búið að Svínafelli

eftir andlát Orms; síðan hafi þeir bræður reist bú að Kálfafelli

enn þar hafi peningar eyðzt fyrir þeim. Hafi þeir þá flutt bú-

ferlum að Svínafelli og fengið 5>orláki Rauðalæk. |>að sjest því á

þessu, að J>órðar saga hefur rjett að mæla í því, að Sæmundr
hafi um hríð búið að Kálfafelli. Aftur á móti ber Arna biskups

sögu og Svínfellinga sögu saman um það, að deilur Ormssona

og Ögmundar hafi ekki byrjað fyr enn eftir það, að Sæmundr

var kominu að Svínafelli, svo að það virðist vera rangt í pórðar

sögu, að Sæmundr hafi búið að Kálfafelli 1248.^ Um það grein-

ast og sögurnar, að f^örðar saga segir, að pórðr hafi »gipt« Særaundi

Ingunni Sturludóttur frændkonu sína veturinn, sem hann var

hjá |>órði, og hafi þau. farið austur til bús sins sumarið 1249,

enn Svínfeliinga saga segir, að Sæmundr hafi riðið noröur með

|>órði af alþingi 1249 og beðið Ingunnar og fengið hennar og

riðið síðan austur með hana að Svínafelli.^ J>að er auðsjeð, að

hjer er missögn í sögunum, og er ekki rjett að bæta úr því með
»leiðrjtíttingu«,^ enn þess má til geta, að Sæmuudr hafi fastnað

sjer Ingibjörgu veturinn 1248—1249, enn kvongazt henni um
sumarið eftir alþingi og flutt hana þá heim.

Enn fremur segir fórðar saga, að ^órðr hafi sett niður

misklið milli Sæmundar og Ogmundar á alþingi 1249, enn Svín-

fellinga saga eignar þetta Brandi ábóta.^ Yfir höfuð að tala ber

Svínfcllinga saga J>órði iUa söguua og segir beinlínis, að hann

hafi blásið að kolunum milli Sæmundar og Ögmundar, og hefur

grein þess efnis slæðzt inn í J>órðar sögu í 213. k, (Sturl.-) úr

Svinfellinga sögu, sem einnig stendur á rjettum stað í Svínfell-

iuga sögu 9. k., eins og jeg hef tekið fram í þættinum um
Gizurar sögu. |>egar þessi grein er feld úr pórðar sögu, þá

stendur ekki í henni, að J>órðr hafi lagt annað enn gott til mála

þeirra Ormssona og Ögmundar. Merkilegt er, að Svínfellinga

' Sturl.^ III, 98. bls. ^ II, 85. bls.

» Bisk. I, 679.-680. Lls.

2 Sturl.^ III, 95. bls. 'II, 80. bls. Sb. SturL^ III, 99. bls, ^JL 86. bls.

* Sbr. Eggert Brim í Arkiv f. nord. Filol. VIII (N. F. IV), 859. bls.

* Sturl.' III, 99. bls. ML 86. bls.
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saga getur þess ekki, að Sæmundr hafi verið í boði fdrðar, áður

enn f»órðr fór utan, sem í>órðar saga segir frá.^

Auðsjeð er, að Svínfellinga saga er skrifuð alllöngu eftir

það, að sagan gerist, í 2. k. sögunnar er nefndur »Brandr, er

síðan var biskup at Hdlum«. fetta hlýtur að vera ritað eftir

það að Brandr varö biskup eða rjettara sagt eftir andlát hans,

því að ef höfundurinn hefði ritað, meðan Brandr var biskup, þá
hefði hann ritið »síðan varð« eða »nú er« í stað orðanna »síðan

var«. í 3. k. er nefndur ^^Snorri inn fröði<i í Reykjaholti. f^etta

auknefni hefur Snorri varla fengið fyr enn í lok 13. aldar. Að
niinsta kosti nefnir hvorki Sturla f^örðarson nje höfundur förðar
sögu hann nokkurs staðar »inn fröða^ og rita þeir þó báðir

seint á öldinni.^ |>að bendír og í sömu átt, að Svínfellinga saga

virðist ekki vita neitt um, að Sæmundr Ormsson haíi nokkurn
tíma búið að Kálfafelli, nje heldur, að Ögmundr hafi um tíma

haft fjárforræði fyrir hann, sem vjer sjáum á Árna biskups sögu
^g' að nokkru leyti á fdrðar sögu. Árni |>orláksson er og

öefndur biskup í 2. kapítula, enn það var hanu 1269—1298, og

í sama kapítula er jafnvel talað um Árna Helgason, »er síðan

varð biskup«. Árni Helgason var biskup 1304—1320 og ætti

sagan eftir því að vera samin eftir 1304 enn fyrir 1320,^ ef

þessi orð eru upphafleg í sögunni. Enn það er ekki ólíklegt,

að þeim sje í aukið af safnanda Sturlungu.^

Ekki er unt að leiða neinar getur að því, hver sje höfundur

Svínfellinga sögu. Enn varla getur neinn efi á því leikið, að

liann hafi verið Skaftfellingur. Hann segir mjög kunnuglega
frá öllu því, sem gerist þar eystra, enn virðist vita minna um
það, sem gerist í öðrum landsfjórðungum. J>að sjest og, að hann
hefur miklar mætur á höfðingjaætt hjeraðsins. Einkum liggja

honum mjög vel orð til Brands ábóta (biskups) Jónssonar^ og

Steinunnar, húsfreyju Ögmiindar, systur þeirra Brands og Orms,^

ög um Orm Jónsson segir hann, að hann hafi verið »vinsælastr

af öllum óvígðum höfðingjum hér á landi, því at hann leiddi

öaest hjá sér allra þeirra hernað ok óöld, þá er þeir vöfðusk í,

' Sturl.i IIT, 105. bls. "'11, 81. bls.

' Sturl.^ m, 98. bls. ^ II, 84. bls.

* af því að stendur >varÖ< enn ekki var,

* SturL' IIL 97. bls. » II, 84. bls.

* Sturl.' III, 96. og 99. bls. ='11, 83. og 86. bls.

' Sturl.* III, 108. og 110. bls. MI, 92. og 93. bls. og víðar.

E
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en helt hlut sínum dskerðum fyrir öllum þeim«^ J>etta er að

vísu ekki alveg satt, því að vjer vitum af íslendinga sögu, að

Ormr lét til sín taka um þingdeilur höfðingja eins og hver annar,

og að hann jafnvel bektist til við höfðingja að fyrra bragði, ef

hann sá sjer hag á því. Svo Ijet hann t. d. Kolskegg auðga

kaupa sig til að gera flugumann að Dagstyggi Jónssyni, sem

Snorri Sturluson hafði veitt ásjá, og varð Ormr hjer að láta

hlut sinn fyrir Snorra og selja honum sjálfdæmi.^ Enn þetta

sýnir, að höfundurinn hafði sagnir sínar úr hjeraði Orras, af

Síðunni, og er eigi ólíklegt, að hann hafi verið af ætt Svínfellinga,

ef til vill afkomandi Steinunnar Jónsdóttur og Ögmundar, sem

áttu mörg börn, og eru þau talin í 2. kapítula sögunnar.^ Af

því að sagan kallar Orm »vinsælastau af öllum övigöum höfð-

ingjum«, virðist mega ráða, að hann hafi verið prestur, og á það

bendir fleira. pað er auðsjeð á sögunni, að höfundurinn hefur

verið mesti friðsemdar og spektar maður, og þykir vænst um þá,

sem friðinn semja, svo sem t. d. Brand ábóta og Steinunni, og

kemur þetta vel heim við það, að hann hafi verið prestur. Enn

einkum sjest það þó á því, að sagan segir, að þeir bræður Orms-

synir hafi skriftazt fyrir h'flát sitt, og nafngreinir prestana sem

þeir skriftuðust við, og bætir síðan við þessum orðum: »ok tóku

báðir þjónostu, hoUd ok blóð Jesu Christi í sinn líkama. Eptir

þat lásu þeir Letaniam«, og litlu síðar er sagt að Guðmundr

hafi lesið »sjau psalma« (o: septem psalmos poenitentiales) með

prestunum, áður enn hann var höggvinn.^

15. þáttur,

Um Þorgils sögn skarða,

Flestir hafa hingað til verið á eitt sáttir að eigna Sturlu

J)órðarsyni forgils sögu skarða. pó var Guöbrandur Vigfússou

um eitt leyti á öðru máli,^ enn hvarf frá því aftur, og Konr,

Maurer hefur sömuleiðis látið þá skoðun í Ijós, að hún væri

^ Sturl.i III, 98. bls. ^11 84. bls.

^ Sturl.' II, 125.-126. bls. ^ I, 300.—301. bls.

» Sturl.^ III, 97. bls. ^II, 83. bls.

* Sturl.^ III, IIB. bls. 2 1, 96.-97.

* Bisk. I, LXXI, bls.
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ekki eftir haun.^ I fljótu bragði virðist og mart niæla með því,

að Sturla sje höfuudur sögunnar. porgils var náfrændi (bróður-

sonur) Sturlu, og aldavinur, eftir að þeir sættust. Sturla var í

liði meb þorgilsi á fverárfundi og orti til hans flokk um bar-

dagann, og minnist þar á framgöngu hans með miklu lofi.^

Hjelzt vinátta þeirra meöan þeir lifðu báðir. Síðan, þegar f>or-

gils var dáinn, orti Sturla um hann erfidrápu.^ Hvað er þá

sennilegra, enn að haun hafi einnig ritað sögu |>orgils? Hver

var færari til þess? Hver þekti betur æfiatriði porgils? Hjer

við bætist það, að formáli sá, er stendur í Sturlungu á eftir

Sturlu sögu, segir, að þær sögur, sem gerzt hafi eftir andlát

Brands biskups Sæmundarsonar, hafi verið »lítt ritaðar, áðr

Sturla skáld |><5rðarson sagði fyrir íslendinga sögur«.^ petta

sannar að vísu eigi, að Sturla hafi samið söguna. Hún gæti vel

verið samin af öðrum manni eftir það, að Sturla tók að rita,

og jafnvel eftir andlát hans, án þess að þetta haggaði neitt gildi

eða sannleik þessara orða í forraálanum. Enn hins vegar segir

formálinn berum orðum, að Sturla hafi samið »íslendinga sögur«.

Ef það nú yrði sannað, sem Guðbrandur Vigfússon hefur haldið

fram sannanalaust, að »íslendinga sögur« næði yfir í>orgils sögu,

þá væri einnig orð formálans full sönnun fyrir því, að Sturla

hetði samið í^orgils sögu.

Enn hvað segir þá sagan sjálf um þetta efni? Hún verður

þó altaf órækasti votturinn. Áður enn jeg hverf að þessari

spurningu, mun jeg fara nokkrum orðum um handrit þau, sem

sagan fiust á.

Jeg hef þegar tekiö fram í fyrsta þætti og víðar, að porgils

sögu vantar í 122A, enn í ]22B hefur hún staðið, og hef jeg sýnt,

að þetta er fullkomin sönnun fyrir því, að hún hafi eklci staðið

í hinu upphaflega Sturlungusafni^ í frumriti beg^a skinnhand-

ritanna, heldur verið sjerstök saga. fetta styrkist enn betur af

því, að nýlega hefur fundizt brot af forgils sögu, sem er — það

sem það nær — miklu fylira og greinilegra enn J>orgils saga

Sturlungu, Brot þetta fanst í Kristíaníu í skjalasafni ríkisins,

og virðist ekki vera neinn vafi á, að það sje úr hinni sjerstöku

* Úber die Ausdrucke: altnord.. altnorw. & isl. Sprache, sjerprent.

208. bls. (Abh. der k. bayer. Akad. der W. L Gl. XI. Bd. 11. Abth,

681.-683. bls.).

' Slurl.' III, 246. b]s. 2 II, 215. bls,

' Sturl.i III, 132. sbr. 246.-247. bls. ^ II 112. sbr. 215.-216. bls.

* Sturl.i I, 107. bls., n, 86. bls.
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forgils sögu.^ Aftur á móíi er Sturlunguformálinn, sá er fyr

var getið, upphaflegur í Sturlungusafninu, þar sem hann stendur

í báðum skinnhandritunum. J>að er því óhugsandi, að sá maður,

sem safnaði Sturlungu, hafi talið porgils sögu með Islendinga

sögum Sturlu, eða að orð formálans, sem fyr vóru greind, stefni

til hennar. I því handriti af Islendinga sögu, sem safnandinn hafði

fyrir sjer, hefur |>orgils saga með engu móti getað staðið sem

nokkurs konar framhald Islendinga sögu, því að þá hefði safn-

aDdinn eflaust tekið hana í safn sitt, enda stendur ^orgils saga

ekki í neinu sambandi við niðurlag íslendinga sögu, sem eudar

á þvi að segja frá útkomu |>órðar kakala árið 1242 í 163. k. í

Sturl^, sem áður er sagt, enn J>orgil3 saga segir fyrst frá upp-

vexti forgils og utanför, og kemur ekki að neinu marki við sögu

landsius, fyr enn porgils kemur út aftur árið 1252. Af þessu

má álykta, aö í>orgils saga hafl aidrei verið partur afíslendinga

sögu Stmiu, eun þrátt fyrir það mætti hugsa sjer, að Sturla

hefði ritað l>orgils sögu sjerstaka, og að það sje hún, sem geymzt

hefur í 122B og brot er til af í Kristíaníu. Til að skera úr þessu

verðum vjer að taka söguna sjálfa til nákvæmrar íhugunar.

pað er að visu leitt, að söguna skuli vanta í annað aðal-

handvit Sturlungu. Enn ^fátt er svo með öllu illt, að ekki boði

nokkuð gott«, og svo er um þetta, því að einmitt það, að söguna

vantar í i22A gerir oss hægra fyrir að vinsa úr Sturlungu það,

sem heyrir til I>orgiIs sögu, því að ef einhver grein virðist eftir

efni sínu eiga inn í f>orgils sögu, þá má það telja fullkomna

sönnun fyrir því, að greinin sje rjett ættfærð, ef hana vantar 1

122A. Ef þetta handrit væri ekki til, þá væri miklu verra við-

fangs, því að hjer verða 2 aðrar sögur (Gizurar saga og pórðar

saga) samferða í Sturlungu. J>ví miður vantar aftan við 122A,

svo að það verður ekki haft til samanburðar við niðurlagið á sögu

f>orgils.^ Ef vjer þá fylgjum hinni siðari útgáfu. þá má telja

víst, að þeir kaflar, sem nú skal greina, heyri tiIJ>orgiIs sögu:

a) II, 104.—152. bls. (k. 221 —250.), segir frá uppvexti

J>orgils og utanferð og því, sem dreif á daga hans fyrst eftir,

að hann kom út, endar á sætt þeirra Sturlu og |>orgils sum-

arið 1253.

* Sturl.^ Prolegomena cviii.—cxix. bls. II, 118.—121. bls.

^ 122A endar Sturl.^ II, 252. hls. á orðuuum: »Ekki fór Gizur jarl

til Skaga*.
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b) 11, 152.— 154. bls. (251. k.). í>að er þó nokkuð vafa-

samtj hvort þennan kafla ber að telja til J>orgils sögu. Að vísu

vantar hann í 122A, onn efni hans kemur lítið við sögu forgils.

c) II, 170.—171. bls. (261. k.), 176. bls. (264. k.), 180.—
181. bls. (269. k.). |>essum kapítulum er skotið inn í Gizurar

sögu og fórðar sögu kakala, sem hjer verða samferða porgils

sögu.

d) II, 183.—186, bls. (272. k.), segir frá norðurfcrð porgils

með þoim Hrafni og Eyjólfi porsteinssyni til liðs við Heinrek

biskup. Hjer er í kafli úr Gizurar sögu, og hef jeg greint það

í þættinum um hana.

e) II, 193.—248. bls. (277.—315. k.) segir sögu |>orgiIs

eftir fall Odds pórarinssonar og endar á vígi I>orgiIs. Hjer

verður 122A ekki haft til samanburðar í kaflanum frá 193.

—

-15. bls., því að eyða er í handritið, enn efnið sýnir, að þetta

er úr í>orgiIs sögu. |>ó getur verið, að nokkrar greinar úr frá-

sögninni um aðdragandann að pverárfundi sjeu úr Gizurar sögu

^ða pórðar sögu.^ 122A byrjar aftur í frásögninni um fverár-

fund, og verður nú hægra að greina sundur sögurnar. í þætt-

inum um Gizurar sögu hef jeg reynt að vinsa úr það sem til-

beyrir J>órðar sögu og Gizurar sögu.^ |>að sem eftir verður, er

úr |)orgils sögu.

f) II, 250.—251. bls. (318. k.), 253.-256. bls. (320. k.

niðurlag, 321.—323. k.) segir frá tilraunum þeirra Sturlu fórðar-

sonar og Sighvats, bróður forgils, að koma fram hefndum eftir

hann og frá sættinni við 5>orvarð, og að lokum frá helztu æfi-

atriðum þeirra Sighvats og Guðmundar Böðvarssona, bræðra

Þorp;iIs. I 319. k. endar 122A, og er þvi ekki til samanburðar
við síðari hluta þessa kafla (320.—323. k.), enn efnið sýnir, að

þetta er alt úr J>orgiIs sögu. Hjer endar forgils saga á 323.

^» að ætlun Guðbrands Vigfússonar.

Ef vjer nú lítum á söguna, eins og hún liggur fyrir,

gerir hún hvergi með berum orðum neina grein fyrir, hver

höfundur hennar sje. Enn því meira má ráða af því, sem hún

^ögir óbeinlínis, ef hún er lesin með athygli ofan í kjölinn. |>á

í^emur það greinilega í Ijós, að Sturla getur með engu móti verið

^öfundur hennar, og öll böndin berast fljótt að öðrum manni,

^ Sjá hjer að framan á 343.-344. bls.

^ Sjá hjer að framan á 343.—349. bls.
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sem var einn hiiin tryggasti fyJgdarmaður forgils og námágur

hans. pessi maður er J>órðr Hitnesingur, sem átti Aldísi,

systur porgils.

J>orgils sögu má skifta í þrjá kafla eftir efni og meðferð

efnisins. Fyrsti kaflinn segir frá uppvesti forgils og dvöl hans

í Noregi.^ Annar kaflinn byrjar á útkomu hans 1252, segir frá

deilum hans við höfðingja og uppgangi hans, alt þangað til hanu

er orðinn fastur í sessi í Skagafirði og sáttur við Heinrek bisk-

up.^ Síðasti kaflinn segir söguna til enda.^ Miðkaflinn nær að

eins yfir 3 ár af æfi J>orgils og er þd langlengsti kaflinn. Engin

íslenzk saga segir jafngreinilega frá öllum hinum minstu smá-

atvikum eins og þessi kafli forgils sögu, og er auðsjeð, að hann

er víðast eftir sjdnarvott. Hinir kaflarnir greina ekki nærri eins

ítarlega alla smávægilega atburði eins og miðkaflinn. Nú getur

það varla verið tilviljun ein, að förðr Hitnesingur kemur fyrst

við söguna, þegar miðkaflinn byrjar, því að hann gerist fylgdar-

maður |>orgils, þegar hann kemur úr utanferðinni árið 1252/

og fylgir honum altaf úr því, þangað til miðkaflinn endar; þá

fer hann suður í Hitarnes til bús síns, enn forgils staðfestist í

Skagafirði.^

petta væri þó auðvitað eigi einhlítt til að eigna f>órði söguna, ef

eigi mætti fleiri líkur til finna. Vjer skulum þá fyrst virða fyrir

oss nokkra þá atburði í sögunni, sem þeir eru báðir viðstaddir

Sturla |>örðarson og ftírðr Hitnesingur til að sjá, hvor þeirra er

líklegri til að hafa samið söguna.

Fremst í miðkafla sögunnar er sagt frá veizlunni í Geld-

ingaholti hjá Eyjólfi í>orsteinssyni. f>ar komu saman nokkrir af

þeim höfðingjum, sem fyltu flokk í^órðar kakala, og var einn

þeirra Sturla E>órðarson og með honum J>órör Hitnesíngur.

Segir sagan frá draumi, sem Sturlu dreymdi í Geldingabolti á

þann hátt, að það virðist vera mjög ólíklegt, að Sturla hafi sjálfur

fært frásögn þessa þannig í letur. Segir húu, að Sturla hafi

sagt í>órði Hitnesiugi drauminn, þegar þeir riðu frá Geldingaholti,

' Síurl.2 11, 104.— 117. bls. (221.—230.).

^ Sturl.2 II, 117.-234. hls. (kk. 231.-251., 261., 264., 269., 272.,

277.-300.).

* Sturl.2 lí, 234.-256. bls. (kk. 301.-315., 318., 220. [niðurlag] og

321.—323.j.

^ SturL^ IH, 137. bls. ^ 118. bls.

* Sturl.^ III, 268. bls. ^n, 284. bls.
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og er bezt að tilgreina orð sögunnar: »En er þeir kómu á leið

um morguninn, var Sturla hljóðr. pórðr Hiinesingr spyrrj hví

hann væri svá hljóðr. Hann Jcvað sik dreymt hafa, at faðir

hans kom at hánum, ok kva^Jc Jiann spyrja hann tíðenda

*Frétt muntú hafa*, segir fórðr, 'skipkvámu í Eyjafirði, ok er

þar á viðbjörn, er Böðvarr á, frændi okkarr, frá Stað, ok sagt

áýr þetta heldr ólmt'. 'En er ek vilda spyrja fleira, þá vaknaða

ek'. pórðr spurði, hvat hann hugði þann draum vera mundu.

^ami Jcva^Jc görla vita, eðr ætla, at J>orgiIs Böðvarsson mundi
annathvárt kominn við land, eðr koma allbrátt. feim þótti þetta

líklegt.« pað er nú auðsætt, að Sturla mundi aldrei hafa sagt

frá drauminum á þennan hátt, ef hann væri höfuudur sögunnar.

Hann mundi hafa slept öllu viðtalinu við l>órð, sém í rauninni

var óþarfi að sk^^a frá, og vafalaust hefði frásögnin þá orðið

einhvern veginn á þessa leið: »Sturlu dreymði í Geldingaholti,

at faðir hans kom at hánum o. s. frv., og ef til viU hefði hann

bætt við: »f>enna draum sagði Sturla fdrði Hitnesingi um
DQOrguninn eptir, er þeir vóru á leið komnir frá Geldingaholti«,

eða eitthvað þessu líkt. Aftur á móti er öll frásögnin eðlileg,

ef pórðr er sögumaðurinn, því að húu er öll sögð frá sjónarmiði

hans. Jeg tel því víst, að J>órðr hafi sagt frá þessum viðburði,

sem engum var kunnugt um, nema Sturlu og honum. fví næst

heldur sagan áfram: »pá spiirði pórðr (o: Hitnesingur) hví

hann (o: Sturla) hefði verit svá fár í Geldingaholti. Sturla segir:

'Því at mér var þar viðbjóðr við öllu, ok allt kom mér þar verr

at haldi, en veitt var. En eigi kemr mér þat at óvörum, þótt

eigi sé enn búit um skipti vár Eyjólfs'«. petta er og auð-

sjáanlega frásögn í^örðar enn eigi Sturlu. pórðr hefur með frá-

sögn þessari um viðtal þeirra Sturlu viljað sýna, hversu Sturla

var framsýnn og forspár, og er það allsendis óhugsandi, að Sturla

befði sagt svo frá um sjálfan sig.^

Vjer skulum því næst taka annan viðburð, sem þeir eru

báðir við riðnir Sturla og I>órðr. |>að er aðför þeirra fjelaga,

Hrafns og Sturlu, að í^orgilsi, er haun gisti í Stafaholti hjá

Óláfi fórðarsyni föðurbróður sínum. Frásögnin um þetta er

bersýnilega eftir sjónarvott í liði porgils, og af sumum atvikum

er Ijóst, að sögumaðurinn er enginn annar enn fórðr fíitnesingur.

Sagan segir nákvæmlega frá, hvernig ástatt var í Stafaholti,

' Sturl.^ III, 118. bls. MI, 117. bls.
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áðiir enn þeir Sttirla Jcomti^ enn segir ekkert frá ferð þeirra

Sturlu, fyr enn þeir Jconia i Stafaliolt, Alt er hjer sagt frá

sjóiiarraiði þeirra, sem fyrir eru í Stafaholti, og ekki gleymt

neinu hinu minsta sniá-atviki þar, t. d., hvar vopn vóru upp

fest í stofuani, að vopn f^orgils vöru höfð fram í skálanii, er

menn gengu til svefns, hvernig hvílum var skipað, meðal annars

að þeír sváfu saman porgils og ^örðr Hitnesingtir, hvað hús-

freyja hafðist að um ndttina, hvernig veðrið var og færðin. Sumt

af þessu er svo vaxið, að Sturlu og hans mönmim gat ekki verið

það kunnugt, og er því auðsjeð, að sögumaöurinn er í fylgd

í>orgils. í því, sem á eftir fer, berast böndin greinilega að pórði,

því að þar *^er öll frásögnin miðuð við hann. Jeg mun tilfæra

orð sögunnar og auðkenna þau orð, sem sýna, að fórðr er sögu-

maðurinn: »Nökkurir af í>orgils mönnum vöknuðu við þat, at

þeir hoyrðu dyn mikinn. pörðr heyrði dyninn oh mJcði porffiJs^

oJc Jcvaji'Jc Jiyggja, at riðit vœri Jijá úti. porgiJs vaJmar líttat

oJc Jcvað sveina mundu rlða Jiestum til vat^, Sofnaði Jiann þegar.

Lítlu síðarr heyrðu þeir mikla atreið ok langa, ok gnauðaði þá

fast, svá at skjálfa þóttu húsin. Var kallat inn í skálaglugginn,

at forgils skyldi vakna ok menn hans, 'því at herr mannz ferr

at bænuffi, ok með brugðnum vápnum. Ok hygg ek at ófriðr

öé'. pörðr vaJcði þá porgils sJcelegglega. porgils vaJcnar, oJc

segir pörðr Jiámim, at Jcomit var fjöhnenni. porgils bað menn
upp hlaupa skjótt, ok taka vápn sín. Hann sjmdt upp sJcjóít.

Vóru mönnum ógreið klæðin, er myrkt var inni. Ok í þessu

hlaupa þeir í skálann, er koinnir vóru, með bölvan ok kalli.

forgils mælti þat, at menn skyldi láta hljótt, meðan klæddisk,

ef þvl kæmi við. porgils feJcJc sJcriiðJwsu oJc sJcinnJiosti. pörðr

feJcJc sJcinnJiosur tvmr oJc eJcJci innan L porgils feJcJc Jcyrtil

grœnan, en pörðr treyju^ .... pörðr preif ofan sJcjold^ er

JieJcJo yfir rúminu^ oJc feJcJc porgilsi. pörðr feJclc stálJmfu oJc

Jcenndi, at þat var Jiúfa porgils, porgils Jiafði hrugðit

sveröinuy oJc Jét standa Jijá sér meöan Jiann JclœddisJc, í>á var

hlaupit öðrummegin í skálann. Bergr mælti í gegnum rauf^ er

* Hjer og í því. sem á eftir fer, verða menn að muna eftir því, að

þeir eru rekkjunautar, þórðr og þorgíls.

* Texiinn er hjer úr lagi færör í Sturl.^, eins og Eggert Brím hefur

bent á í Arkiv f. nord. fil. VIII (N. F. IV;, 362. bls., enn rjettur í

Sturl.\



UM STUBLUNGU 479

d var þilimi millimi rimanna: '|>ar hygg ek, J>orgils, at hér

sé Sturla frændi þinn' o. s. frv. J>að þarf ekki mikinn skarpleika

til að sjá, að hér er pórðr sá miðdepill, sem öll sagan snýst

um. Enginn annar enn hann gat sagt svo greinilega frá öllu

því, sem fram fdr í rekkjunni milli forgils og hans, og einkum

sýna orðin »ok kenndi, at þat var húfa |>orgils«, að hann er

sögumaðurinn og enginn aunar. f>ví næst segir sagan frá við-

tali aðkomumanna, Hrafns og Sturlu, við heimamenn, og verða þær

lyktir á, að I>orgils og hans menn gefast upp á vald þeirra

Hrafns, og er f>orgils tekinn og honum og mönuum hans boðið

að ganga til Litlu-stofu. »Spurði Sturla, hvi ^örðr fœri eigi.

Sann hve^Jc eigi fara mundUf fyrr enn hann vœri Idœddr.

Srafn hað Sturlu at ganga til lAtlu-stofu. Töh pörðr þá af

Mæðash, ok var leiddr iitar í Lítlu-stofu; vóru þá þangat leiddir

ttienn Jjorgils, hverr sem klæddr var. Hrafn mælti, at f>orsteinn

Grellisson skyldi fara innar í stofu til þeirra. |>eir Hrafn fóru

nú í stofuna ok settusk í ráðagörðir sínar, en hespa var látin á

Lítlu-stofu^ . Nú mætti ætla, að söguritarinn segði eitthvað frá

íá5a,ejörðum þeirra Hrafns og Sturlu í stofunni, sem alt var

undir komið og reið á líf þeirra allra forgilsmanna. Enn svo

6r eigi. Sagan er kyr i Lítlu-stofu og segir nákvæmlega frá

öllu, sem þar fer fram, enn ekkert frá þeim Hrafni og Sturlu.

^Lqös var bjart i stofunni^ en huldi var þar mihilL; sátu þeir

lengi einir saman, svá at engi maðr hom til þeirra«. |>ví

öæst segir frá viðtali þeirra pórðar og ]j>orgils, sem eigi er lík-

legt, að neinn annar hefði munað að segja frá enn J>órðr, »|>á

kom Guthormr |>órðarson í stofuna. Hann var í þungu skapi,

ok andvarpaði mjök, er hann settisk niðr«. Segir hann þeim

fjelögum nokkuð frá ráðagjörðum höfðingjanna. Síðan segir, að

Dufgussynir hafi komið í stofuna til að vita, hvað f>orgiIs vildi

^inna til lífs sjer, og farið síðan og flutt þeim Sturlu orð f>or-

Rils. »En er þeir vóru á brottn, tók pörör til orða«, og fvsti

Þorgils að taka sættum, og hin sama var tillaga allra porgils-

liianna. ;>Nú leið löng stund, áðr Ölafr fórðarson kom í stof-

una ok þeir Dufgussynir, Kolbeinn ok Svarthöfði, ok Guthormr

í^örtr«. Leitaði Ólafr um sættir. Segist porgils þá vilja tala

^ið þá sjálfa, Sturlu og Hrafn. »Var þá gengit eftir þeim

Hrafni ok Sturlu; kómu þeir þangat af annari stundu, ok vdru

^jök margir«. Síðan er sagt nákvæmlega frá samniugum og

tillög hvers eins greind. Að lokum gengur sættin saman að



því, að J>orgils skuli fara með þeim Hrafni og Sturlu að Gizuri

forvaldssyni.

J>að liggur nú í augum uppi, að öll frásögnin um þessa

nótt í Stafaholti er miðuð við J>drð Hitnesing og sn_ýst um
hann. I>að er sagt nákvæmlega frá öllu því, sem hann sá og

heyrði, og sumu, sem enginn gat um vitað nema hann, enn

aftur þegir sagan um það, sem ekki fdr fram í hans áheyrn eða

viðurvist. Af þessu leiðir, að sögumaðurinn er |>órðr, enn getur

með engu móti verið Sturla f»o'rðarson. í sambandi við þetta

skal jeg benda á, að rjett á undan kaflanum um Stafaholtsför

segir sagan frá brottbúningi þeirra forgils frá Keykjaholti í þessa

ferð, og er þar sagt, að þá haíi komið í Keykjaholt njósnarmaður

þeirra Hrafns og Sturlu, forsteinn Arnason, »0/1; fann þat til

'órendis at fœra þangat mörent vaðmál^ er porJcell prestr sendi

pörði<^. Hver mátti muna betur eftir þessu vaðmáli enn við-

takandinn, ^órðr Hitnesingur? Hann hefur ekki einu sinni

gleymt að segja frá litnum á því! Einnig er það eptirtektavert,

að þegar flokkarnir ríða frá Stafaholti eftir sættina, þá fylgir

sagan forgilsi heim 1 Keykjaholt og segir þar frá samtali þeirra

porgils og pórðar í lauginni, sem engum var kunnugt um nema

þeim tveimur, enn ekkert er sagt frá ferð þeirra Hrafus og

Sturlu, fyr en löngu síðar, þegar búið er að segja frá norðurferð

porgils og dvöl hans að Hólum hjá Heinreki biskupi. fá kemur

Gunnlaugr prestur, mágur í^orgiis, sunnan frá Reykjaholti, og

segir þeim porgilsi og J>órði — sem hafði fylgt |>orgilsi norður

— alt frá ferðum þeirra Sturlu. Hjer fylgir sagan því enn

pórði, og kemur alt í einn etað niður, að hann sje sögumaður-

inn, enn Sturla ekki.^

Sama veröur uppi á baugi, ef vjer lítum á sættafundinn við

Amótsvað. J>ar eru þeir báðir, Sturla og fórðr. |>egar porgils

hafði setið nokkra hríð að Hólum með Heinreki biskupi, bauð

biskup honum að leita um sættir með þeim Hrafni og honum,

og það varð, að biskup fór suður í þeim erindum, og með hon-

um pórðr Hitnesingur. Frá suðurferðinni er sagt mjög greini-

.
lega, svo að auðsjeð er, að sögumaðurinn er í ferðinni.^ Riðu

1 Sturl.» III, 146.— 153. og 156.— 158. bls. ='11, 126.-130. og 136.—

137. bls.

' Til dæmis skal jeg taka orðin: >þeir gistu at Stað í Hrútaíirðí

næstu nótt fyrir Pálsmessu. þar kom til hans (0: biskups) Jóu

jácnbúkr. |)aðan var sendr Hrafa snati ok þorsteinu Gellisson tíl
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þeir biskup í Reykjaholt. ^ar fengu þeir orð frá þeim Sturlu,

að sættafundur skyldi verða að Ámótsvaði á Kyndilmessu. »En

Kyndilmessu var veðr allgðtt ok söng biskup tíðir allskynsamlega.

Eiðu menn þá er búnir vóru .... riðu þeir þá ofan til Ámötz-
vaðs ok var áin heldr mikil. En cr ])eir kömii yfir ána, vóru

þeir eigi homnir. Lítlu siðarr Jcómu þeir ok jiðu á hæð nökkura

sJcamt þaðan, scm bisl'up hafði af baJd stigit«. Alt þetta,

enn þó einkum það, sem auðkent er með breyttu letri, ber það

sjálft með sjer, að sögumaðurinn er í liði biskups. Á frásögn-

inni um sjálfan fundinn er lítið að græða, enn auðsjeð er, að

sagan er eftir sjónarvott. J>ó segir hjer frá einum ómerkilegum

atburði, sem pórðr er við riðinn og varla nokkrum mundi hafa

dottið í hug að færa í letur öðrum enn honum. f>að eru rysk-

ingar fórðar við Sigurð soll út úr sverði því, sem tekið hafði

verið af |>órði í Stafaholti. Eftir fundinn er sagt mjög greini-

If^ga frá ferð biskups og ^órðar að Eeykjaholti og dvöl þeirra

biskups og Brands ábóta þar. J>að er jafnvel sagt nokkuð úr

prjedikun ábóta á Blasíusmessu í Reykjaholti. f>á skilja þeir

hiskup og pórðr, og er athugavert, að úr því er ekki annað

^agt frá ferð biskups, enn að Brandr ábóti hafi' fylgt honum
^pp að Gilsbakka. Ekki er heldur sagt frá neinu, sem gerðist í

vesturferð þeirra Hrafns og Sturlu, Einkennilegt er, að sagan

Sögir, að biskup hafi riðiö »norðr til sveita« og um þá Hrafn,

að þeir hafi riðið ^vestr á sveitir«, enn um f>órð segir sagan,

að hann hafi riðið ^heim á Hitarnes«. |>etta orð »heim^ sýuir

l^erlega, frá hverjum sagan er í upphafi.^

Jeg hygg nú, að þetta nægi til aö sýna, að Sturla fórðar-

sou getur með engu móti verið höfundur J>orgils sögu. Enn til

frekari fullvíssu vil jeg biðja menn lesa frásögnina um fiótta

Þórðar, er hann leitaði hælis fyrir Hrafni hjá Sturlu fórðarsyni

^ Staðarhóli. par segir: »0k er pórðr Jcom á StaðarJwl, var

þcit iil tíðenda, at Sturla stóð úti einn saman, ok vóru menn at

kasta steinum í stofuvegginn. Heilsaði Sturla hónum ok spurði

Wðenda, eðr hvat hann vissi at segja frá þeim Hrafni ok Eyjólfi.

þórðr Begir«, o. s. frv. J>etta er auðsjáanlega frásögn fórðar

^nn eigi Sturlu. J>á fer á eftir sagan um Helga keis, sem átti

móts (þetta orð vantar í Sturl.^) við þá Hrafn ok Sturlu .... Páls-

uiessudag var mikil drífa ok myrkr mikit*.

' SturL^ III, 160.— 164. bls. MI, 139.-142. bls.

31



482 UM STURLUNGU.

að kasta torfi á stofuvegginn. Hún er sögð til að sýna forspá

Sturlu og speki, og er óhugsandi, að hún sje eftir Sturhi

sjálfan.^ Víðar kemur það fyrir í f>orgils sögu, að líkar sögur

eru sagðar til að lýsa framsýni Sturlu og getspeki. Svo er t. d.

um orð hans fyrir fverárfund: »Má vera, at minni hætta verði,

en til er hugat; segir mér svá hugr um, at fíyjölfr muni mjök

fyllt hafa sína lífdaga«,^ og um draum hans á Eyri fyrir því,

að hann mundi brátt spyrja til |>orgils fræuda síns.-^ Alt þetta

sannar og sýnir, að Sturla getur ekki verið höfundur J>orgils

sögu.

Aftur á móti virðist ekki enn vera fram komin fullnægjandi

sönnun fyrir því, að fórðr hafi sett samaa forgils sögu alla í heild

sinni. Vjer höfum hiugað til að eins haft augun á einstökum

viðburðum í sögunni og sýnt með Ijósum rökum, að frásögnin

um þá hlýíur að vera frá J>órði og engum manni öðrum. Enn

verið gæti, að J>órðr væri að eins heimildarmaður fyrir þessum

viðburðum, og að söguritarinn heföi fært þá í letur eftir fyrir-

sögu hans. Til þess að sjá, að svo er ekki, þarf ekki annað

enn að lesa með athygli allan miðkafla sögunnar, sem fyr var

getið. Hann- er frá upphafi til enda sagður frá sjónarmiði J>órðar

Hitnesings. Sagan eltir hann á röndum. feir viðburðir, sem

hann er viðstaddur, eru sagðir með hinni mestu nákvæmni, að

jeg ekki segi mælgi, enn öðru slept, sem eins mikil ástæða hefði

verið til að segja frá, enn J>órðr var ekki við. Til að sýna þettn,

Ijóslega þyrfti eiginlega að prenta upp allan miðkaflann og gera

við hann athugasemdir, Enn jeg tel það óþarft, því að hverjum;

sem les söguna og hefur augun opin, hlýtur að verða þetta Ijóst,

þegar einu sinni er búið að benda á það. Jeg skal einungis

taka fram nokkur atriði tii leiðbeiningar.

í>órðr gerðist fylgdarmaður f>orgil3 skömmu eftir útkomu hans

sumarið 1252, sem áður er sagt. Var |>orgilsi skipaður Borgar-

fjörður af konungi, enn |>órðr kakali hafði áður sett J>orleif

pórðarson fyrir það hjerað. Vildi nú |>orgils sækja til hjeraðsins

í hendur forleifi og stefndi fund að Höfðahólum. Frá fundi

þessum er sagt mjög greinilega í söguuni, svo að frásögnin

^ Sturl.^ III, 224.-225. bls. = II, 196. bls.

^ Sturl.' III, 244. bls. ^II, 213, bls.

» Sturl.^ III, 275. bls. - II, 239.—240. bls. Sbr. hjer að frainan á

477. bls.
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hlýtur að vera eftir sjóuarvott, enda er J>drðr þar viðstaddur

sem fylgdarmaður forgils, og lætur þorgils hann lesa upp brjef

konungs. Hjer vill svo vel til, að vjer höfum brotið, sem fyr

var getið, af hinni sjerstöku f>orgils sögu til samanburðar, og

er það talsvert fyllra og greinilegraj það sem það nær, enn frá-

sögnin í Sturlungu. Einkum segir það nákvæmlega, eða þó öUu

heldur smásmuglega, frá samningum f>orgils við Egil í Eeykja-

holti um, að hann skyldi gefa porgilsi upp bú sitt. fórðr Hit--

nesingur er hjer milligöngumaður. Hermir sagan fyrst greini-

lega þau orð, sem þeim Agli og fórði fóru á milli, fylgir J>órði

síðan til f>orgils og segir, að hann hafi skj'rt honum frá viðtali

sínu við Egil. Síðan ganga þeir báðir saœan ásamt fleirum á

tal við Egil, og kemur þá enn löng og greinileg skýrsla um,

hvað þeim fór á milli. Öll er þessi frásögn bersýnilega eftir

Næsta vetur öndverðan sat |>orgils í Reykjaholti. J>á
— segir

sagan — »kom austan af síðu Klængr Skeggjason; var hann

sendr af Brandi ábóta norðr til Hóla á fund Heinreks biskups--.

Klængr hafði brjef frá ábóta til J>orgils. »Keið Klængr þaðan

tveim nóttum eptir Cecilíumessu. JReið pörðr Hitnesingr með
^iónum i JSJorðrárdal i Hvamm, oJc vóni þar um nöttina<!-.

Engum öðrum enn fórði gat dottið í hug að geta um eins

ómerkilegt atriði og þetta, að fórðr fylgdi Klængi í Hvamm,
sem ekkert kemur sögunni við. Enn hins vegar er það í fullu

samræmi við hina vanalegu orðamælgi J>órðar að troða inn í

söguna sínum eigin persónulegu endurminningum, þó að þær

Söerti hana ekki að ueinu leyti.^

Jeg hef áður minzt á það, þegar Gunnlaugr prestur kom
uorður til Hóla og sagði þeim J>orgiIsi um ferðir þeirra Hrafns

og Sturlu, og hef jeg sýnt, að þetta bendir til þess, að pórðr

^Jgi frásögnina um þennan viðburð. Líkt kemur fyrir

Htlu síðar í sögunni, þar sem segir frá komu Loðins Sigurðar-

sonar að Hólum. Frá þessu er sagt á þessa leið: »En inn

Wlfta dag (jóla), er biskup var að aptansöng, gekk maðr í kirkju;

^ar hann snjóugr allr; hann var lágr ok kollóttr at sjá, en gekk

þó heldr valt. En er hann kom í kirkjuna, mœlti porgils við

Pórö: J>essi maðr er Loðinn Sigurðarson frændi rnínn* o. s. frv.

' Stur].^ III. 136.—139. bls. ^ H, 118.-121. bls.

' Slurl.' III, 143. bls. -II, 124. bls.

31*
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Hver gat nú aunar enn pórðr vitað, hverju f>orgiIs hvíslaði í

eyra J>órði við aftansönginn? Eöa hverjum gat dottið í hug að

segja svona frá þessu, öðrum enn |>órði?^

Hjer að framan er getið um suðurferð pórðar með Heinreki

biskupi og sættafundinn við Ámótsvað. Eftir hann fór f»órðr

heim til bús síns og var þar um stund. Meðan |>órðr er syðra,

er lítið sagt frá sögukappanum fyrir norðan, enn áður, meðan

í>órðr var nyröra, var sagt frá hverju lítilræði. Einungis er þess

getið, að ráðamönnum á Hólum hafi þótt mikill kostnaður standa

af þarveru forgils. »|>órðr hafði ritat bréf til |>orgils, at ábóti

bauð honum heim í Skálaholt, ok þótti hann betr kominn í

Skálaholti en í Skagafiröi«. Eeið f>orgils þá norðan í Eeykja-

holt og sendi þaðan mann til |>órðar, að hann skyldi koma til

fundar við sig. »En hann (o: pórðr) var riðinn til Staðar«i

þegar sendimaður kom að Hitarnesi, og kom því eigi til stefn-

unnar. Eeið f>orgils þá suður í Skálaholt og stefndi J>órði þangað.

Frá suðurferð forgils er lítið sagt meira enn þaö, sem nú var

greint. Enn því fjölorðari er sagan um ferð í>órðar þangað

suður. »Eei9 |>órðr suðr eptir páskaviku ok Ingimundr Böðvars-

son. Ok er þeir Jcómu mör á heiði, tóJc at drifa, ok fell snjór

8vá mikill, at hestarnir máttu eigi vaða. Treystusk þeir eigi at

ríða Lyngdalsheiði ok sneru til Gjábakka ok kómu mjök þrek-

aðir til Brúa um kveldit. J>eir báðu þar greiða ok fengu eigi.

Tóku þeir þar vöndul heys fyrir hest hvern ok lágu undir tún-

garði, þvkt bóndi lét byrgja huröir vandlega. Fóru þeir þegar

í sólarupprás; var þá veðr bjart. Kómu þeir til Búrfellz; höfðu

þar messu ok dagverð. Eiðu þeir um kveldit í Skálaholt. Var

þá porgils í haöi oJc Jcom lítlu siöarr inn oJc fagnaði þeim vel-

Sagöi porgíls pórði, at hann skyldi fara vestr til

Staðar ok efna þar til bús, þvíat hann ætlaði þangat til at fardög-

um«, 0. 3. frv. f)essi nákvæma frásögn um hrakninga þeirra

fjelaga á suðurferðinni, sem ekkert kemur sögunni við, er áþreif-

aulega frá j^órði sjálfura. Og athugavert er, að sagau segir

ekkert um veru forgils í Skálaholti, áður enn í>órðr kom, nema

það, að ábóti hafi tekið honum vel og hann hafi verið þar með

fjelaga sína í hinum bezta fagnaði. Enn undir eins og pórðr

kemur, er sagt frá jafnhversdagslegu atviki og því, að hann hafi

verið í baði. Nú fer |>órðr frá Skálaholti vestur aftur og er sagt

' SinrV III, 158. bls. ML 137. bls.
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frá dagleiðum hans og hvernig veðrið var nóttina, sem hann
kom í Eeykjaholt. Síðan fylgir sagan l^órði til Staðar, enn ekk-

ert er sagt frá sögukappanum í Skálaholti, fyr enn hann kemur
vestur til fórðar: »LítIu síðarr kom forgils sunnan; Mfðu
þeir ábóti skilizk með kærleikum, ok gaf hann f^orgilsi oxa fimm
vetra ok kult«.^

Sumarið 1253 gerði porgils aðför að Agli bónda í Reykja-

holti, og segir sagan mjög greinilega frá þeirri ferð, enda er f>drðr í

förinni. Á leiðinni verður J>órðr viðskila við porgils og ríöur á

Snældubeinsstaði. Skyldu þeir J^orgils bíða hans við Ámótsvað.

Sagau víkur hjer burt frá f»orgiIsi, enn eltir J>órð, eins og vant

er, segir frá, að hann hafi ekki hitt í^orgils við vaðið, þar sem

þeir höfðu mælt sjer mót, heldur að eins Berg Ámundason og

þá fimtán saman »Hafði porgils stigit af baki örna sinna, en

þeir Bergr höfðu fyrr riðit«. Eíða þeir pórðr og Bergr síðan til

Reykjaholts og leita Egils. A þessu kómu þeir í>orgils ok Einarr

ok höfðu þeir farit villir mjök ok orðit því seinir«. ÖII þessi

frásögn stefnir að fórði einum.^

pegar |>orgils reið í Bæ og Eeykjaholt sumarið 1255, sendi

hann menn eftir |>órði í Hitarnes og bað hann koma til sín

upp undir Hraun, áður sól væri upp komin. Sendimenn »kómu á

Hitarnes um miðnætti, vóru þar allir menn í svofni. |>eir báru

þegar upp örendi sín, er þeir kómu. Stóð pórðr pá upp þegar

bjó sik. peir sögðu hönuni eigi fleira. Bjósk hann þvi af

skyndingu mikilli ok hafði önga brynju; en hann hafði önnur

vápn«. Síðan fer f>órðr til fundar við porgils, og segir hann

honum, að hann ætli að ríða að f>orleifi pórðarsyni. J>á slæst

Þórðr í för með forgilsi, og er lýst nákvæmlega heimsókninni í

og Eeykjaholti, sem pórðr tekr þátt í. Frá Eeykjaholti ríða

þeir til Eauðsgiis til fundar við í>orvarð pórarinsson, og er sagt

Qjjög greinilega frá samningunum milli þeirra. Verður það úr,

að forgiis og Sturla lofa að fara norður með porvarði á hendur

Hrafni Oddssyni og Eyjólfi ofsa. Af fundinum reið f>orgils í

Reykjaholt, en pórðr reið ofan eftir Eeykjadal, »þvi at hann

átti þar vón hesta*. Varð hann því eftir af porgilsi, sem reið

^nemraa næsta dag norður frá Eeykjaholti. Eeið J>órðr eftir hon-

^öi og er að vanda sagt mjög ítarlega frá ferð hans. y>Nú er

' Sturl.' III, 164.-165. bls. Ul, U2.-143. bls.

' Sturl.i III, 17I.-173. bls. ^H, 148.—149. bls.
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pórðr reið wpp frá Sámssfóðtm, sér liann ríða neðan frá

Rávafelli menn mjöJc áJcaft; heið Jiann ])eirra, ok var þar ábdtí

olc Böðvarr, Spurði áhöti þegar af ferðiim porgils, en pörðr

vissi þar eigi annat af en forgils reið um daginn snemma ór

Eeykjaholti ok ætlaði at ríða á Gilsbakka ok bíða þar ábóta.

En er þeir kómu þar, var J>orgils í brottu«, f>á hermir sagan

greinilega orð og áminningar ábóta. Eíður f>órðr síðan upp í

Fljótstungu og hittir þar Magnús Atlason og fleiri menn, sem

J>orgils hafði þar eftir sett. »Eiðu þeir þá skyndilega upp í

Öxnatungur; var porgils þar fyrir oJc allr floJcJcrinn, oJc Jiafði

Jiann sofnat«. Alt þetta sver sig þegjandi í ættina til f>órðar,

og sama er að segja um það, sem á eftir fer, um ferðina norður

og liðssafnaðinn í Skagafirði. porgils sendir þar pórð og Magnús

Atlason til að safna mönnum um Blönduhlíð. Gerðu þeir það,

*ok fengu fá, en ekki af vápnum . . . Jivar sem þeir Jiómu

á bœij þá var þetta mœlt^ hver herkerling, er mæla kunni, at guð

skyldi bregða ójafnaði þeirra Hrafns ok Eyjólfs«.^

Viðskiftum þeirra bandamannanna við þá Hrafn og Eyjólf

lauk, sem kunnugt er, svo, að þeir f»orgils höfðu sigur á f>verár-

eyrum, og fjell þar Eyjólfr, enn Hrafn flýði vestur. Eftir fund-

inn reið |>orgiIs vestur sveitir, Ur Langadal sendi hann |>órð

frá liðinu við tólfta mann. Sk^ddi hann ríða um fjöll fyrir ofan

bygðir og koma til móts við J>orgils í Haukadalsskarði. Eins

og vant er, eltir sagan pórð og segir nákvæmlega frá ferð hans,

enn frá sjálfura sögukappanum segir ekki, fyrr enn |>órðr hittir

hann aftur í Haukadalsskarði. »Eiðu (o: þeir |>órðr) síðan í

Haukadalsskarð oJc Jcómu þar um myrJxnœtti, sem porgils var,

oJc svaf állr floJcJcrinn. En er þeir riðu at, varð af dynr mikill;

vöknuðu menn við þat. Vindr var af landsuðri, m þeir Jiöfðu

seti upp spjót sín. peir vóru mjök svefnvana. Einarr bóndi

spratt upp fyrstr manna ok þreif til spjótz síns ok mælti. 'Nú

ríða djöflarnir hér at oss, sprettum upp ok dugum vel!' pórðr

mœlti: *Menn ríða at en eigi djöflar'«, o. s. frv. Engum getur

blandazt hugur um, að þessi frásögn er eftir |>órð og engan

mann annan.^

Nokkru síðar reið f>orgils aftur norður til Skagafjarðar og

gerðist þar höfðingi með samþykki bænda. Sat hann í Viðvík

' Sturl.^ fll, 224-238. bls. MI, 195.-208. bls.

= Sturl.^ III, 255.-256. bls, -II 223, bls.
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binn fyrsta vetur, og var f>örðr þar með honum. Á öndverðum

vetri kom njdsnarmaður forgils að Viðvík vestan úr sveitum,

og sagði, að Hrafn Oddsson og Ásgrímr porsteinsson væru komnir

á leið norður með flokk sinn og ætluðu að |>orgilsi, Frá þessu

er sagt á þann hatt, að enginn annar enn í>órðr getur verið

sögumaðurinn. »pat var einn dag á öndverðum vetri«, segir

sagan, :*at J>orgi]s var heima í Yiðvík; þá var veðr göU oJc

görðish á norrœnt. OJc er drö at sölarfalU, var pórðr Hitnes-

ingr staddr suðr á vellinum ok nökkurir menn með hönum,

peir sá riða menn aJlmiJcit, oTc þegar á túngarðinn, þar sem
þeir Jcómu at En er pörðr fann þá, Jcendi liann þar Guð-

mund Galtnesing, oJc með Jiönum annar maðr VíðdœlsJcr, pórðr

sj_3urði iiðenda, eðr fyrir Jwi þeir færi svá áJcaft. Guðmundr
Jcva^Jc engi tíðendi Jcunna at segja^ 'En þat er sagt, at Hrafn

ok Ásgrímr væri komnir vestan ór Fjörðum með hálft fjórða

hundrað manna í Dali, ok ætlaði fyrst at ríða til Hitardals at

Sturlu ok síðan norðr at |>orgiIsi . . Fóru þeir þá heim allir

saman. Spurði porgils pörð að iíðendum, hver Guðmundr
segði«, 0. s. frv.^

í>á segir sagan frá sætt þeirra f>orgiIs og Hrafns við Hólavað

Og frá sætt porgils við Heinrek biskup. Litlu síðar fór J>órðr

heim á Hitarnes til bús síns. í>ar endar miðkafli sögunnar.

Jeg þykist þá hafa sýnt og fullsannað, að allur miðkafii

sögunnar, sem segir frá samvistarárum þeirra f>orgiIs og J>órðar,

hneigist að |>órði, snýst um hann einn og miðar alt við hann

og engan annan. Hann hlýtur því að vera ritaður af f>órði eða

efíir hans fyrirsögn. Enn miðkaflinn stendur í svo nánu sam-

bandi við fyrsta og síðasta kaflann, að eitt verður yfir þá alla
r

að ganga, I fyrsta og síðasta kaflanum hefur f>órðr orðið að

fara að mestu eftir sögusögn annara manna, af því að hann var

ekki sjálfur heyrnarvottur eða sjónarvottur að þeim atburðum,

sem þessir kaflar segja frá, og er þá eðlilegt, að lítið eða ekki

beri á honum.

í fyrsta kaflanum virðist I>órðr helzt hafa farið eftir sögu-

sögn Bergs Ámundasonar, er var með l>orgilsi í utanferð hans

og síðan fylgdi honum heima á Islandi ásamt í>órði. Bergr

var í fylgd J>orgils til dauðadags og var drepinn með honum að

Hrafnagili.^ í sjálfu sjer er það líklegt, að |>órðr hafi haft

' SiMxU III, 263. bls. '-II, 229. bls.

^ Sturl.i III, 124. og 283. bls. II, 106. og 247, bls.



488 UM STUKLUNG0

sögur af Bergi, af því að þeir vóru svo lengi samtíða, og á það

benda líka ýms orðatiltæki í fyrsta kaBanum.^ Sumt hefur og

J>órðr getað haft frá porgilsi sjálfum, þvi að eflaust hefur hann

oft sagt mági sinum frá æfintýrum sínum í Noregi,

í síðasta kaflanum má og finna ýmislegt, sem styrkir þá

skoðun, að pórbr sje höfundur sögunnar. Eftir það, að pórðr

fer alfarinn vestur frá forgilsi, er h'tið sagt frá því, sem gerist

nyrðra hjá 5>orgilsi annað enn helztu almælt tíðindi, sem vænta

mátti að bærust vestur til pórðar, t. d. um veizluna í Ási, um
það, að forgilsi hafi verið skipaður Eyjafjörður af konungi, og

um flutning |)drðar að Miklabæ.'^ Um sumt, sem gerist þar

nyrðra, er frásögnin ónákvæm og jafnvel röng. Svo er t. d.

ívari Arnljótarsyni ruglað saman við Ivar Englason, því að það

var ekki ívarr Arnijótarson, heldur nafni hans Englason, sem

kom til f>orgil3 í Asi sumarið 1256. Vjer höfum hjer frásögn

Sturlu pórðarsonar í Hákonar sögu hins gamla til samanburðar,

og er honum miklu betur trúandi til að greina þá nafna rjett

enn höfundi |>orgils sögu, því að Sturla var nákunnugur í Nor-

egi, enda kemur frásögn hans alveg heim við annála, að ívarr

Englason hafi komið til íslands — ekki 1256 (»þat sumar, er

|>orgil3 bjó í Ási<í), heldur — 1255 og farið heim aftur til

Noregs ári síðar, enn ívarr Arnljótavson hafi ekki komiö hingað

til lands fyr enn 1260. Hákonar saga segir, að Ivarr Englason

hafi verið um veturinn 1255—1256 í Skálholti, enn farið um
vorið norður til Skagafjarðar og hitt þar Heinrek biskup og f>orgil3

og flutt við þá konungsmál. Hafi þeir tekið vel undir og stefnt

saman bændum í Skagafirði, og hafi Skagfirðingar og Eyfirðingar

og flestir bændur í Norðlendingafjórðungi játað að gjalda kouuúgi

skatt.^ |>að er því rjett í porgils sögu, að ívarr hafi komið

' T. d. Sturl.i III, 128. hls. ^ II, 109. bls.: ^Bergr bauð Brynjólfi at

sækja skjölduna fyrir þorgils með Öðrum mamii, ok þat vildi hann.

Bergr iók sjúkleik um vetrinn ok lá lengi og var at kominn bana.

ok balnaði, er á Ieið<. FrásÖgnin um viðtal þorgils við konung

og drottningu er bersýnilega eí'tir heyrnarvott (Sturl.^ III, 130.— 131.

bls. ^ II, 111. bls.). þar vóru þeir við Árón HjÖrleifsson >o/c ^er^í'*,

segir sagan,

^ Sturl.^ III, 268.—271. bls. ^ II, 234. og 236. bls.

^ Hák. s. Hák. 283. og 300. k. (Fms. X, 60.—61. og 96,-97. bls.).

ísl. annálar við áriu 1255, 1256 og 1260. Dipl. Isl. I, 610.-611. og

615. bls.
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til porgíls það suinar, er fJorgils bjd í Ási — um það ber sög-

unum saman — enn að öðru leyti er frásögn forgils sögu mjög

dnákvæm og í sumum atriðum beinlínis röng. Má það heita

furða, að hún skuli eigi geta um önnur eins stíírtíðindi ogjátun

skattsins. Enn fremur segir J>orgils saga, að Ivarr hafi í þetta

sinn (siimarið 1256) fært f>orgil3Í skipun konungs fyrir Eyjafirði

og ölium sveitum þaðan til fjórðungamóts, -i^'því at pórðr JcaJcali

var þá andaðr«. petta er ekki rjett, því að pórðr dó ekki fyr

enn 11. okt. 1256. Sannleikurinn er eflaust sá, að konungur

hefur komið sjer saman um það við f>órð kakala, áður enn hann

dd, að f'orgils, trúnaðarmaður konungs enn frændi f>órðar, skyldi

taka við arfleifð fórðar, Eyjafirði, sem var höfðingjalaus, síðan

Eyjólfr ofsi fjell á J>verárfundi, því að konungur hefur trúað

Þorgilsi betur til að geyma hjeraðsins enn forvarði |>órarins-

syni, sem líka vildi ná því undir sig, og þetta hefur staöið í

brjefi því, sem Ivarr Englason færði f>orgi]si sumarið 1256, ÖU
þessi ónákvæmni um svo merkilega viðburði sýnir, að höfundur

sögunnar er ekki framar í fylgd porgils, annars hefði hann vitað

þetta betur, og kemur það heim við það, að pórðr er farinn

vestur, þegar þetta gerist.- |>að sjest og á frásögn |>orgil3 sögu

frá aðför porvarðs pórarinssonar að J>orgilsi og vígi porgils, að

höfundurinn hefur ekki verið þar viðstaddur, heldur haft sögu

aína um þennan atburð — sem annars er mjög greinileg — frá

öðrum.^ |>órðr Hitnesingur var þá vestra. — Hins vegar segir

sagan mjög skilmerkilega frá því, sem gerist í grend við |>órð

Hitnesing, eftir að hann er heim kominn, t. d. frá ferð porgils

vestur að Stað og veizlunui í Hitardal veturinn 1255—1256,*

frá ferð hans vestur í janúar 1257,^ frá. þingreið hans sum-
arið 1257,^ og frá ferð hans vestur sama súmar til liðs við

^ Sjá ísl. annála við þetta ár og ísl, ártíðaskrár 87., 91. og 118.

Lls. (Helgafells ártíðaskrá og ártíðaskrá Vestfirðinga). Guðbrandur

Vigfússon hefur tekið eftir þessari villu í þorgils sögu (Sturl.- II,

236. bls. 2. nmgr.}.

' SimV III, 270. bls. Ul 236. bls.

' SturL* III, 246. bls. ^ II, 282. bls.: ^Segja menu. at Magnús bjöggi

til hans með öxi um þvera bringspöluna«. UII, 284. bls. ^II, 247.

bls. : >]Nú hafa þeir svá sagt, er þar stóðu yfir«.

* StmV III, 269, bls. ^ II, 234.-235. bls.

' SturL^ III, 270.—271. bls. 2 II, 236. bls.

* Sturl.' III, 271. bls. »11, 237. bls. þórðr hefur eflaust verið í
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Sturlu pórðarson.^ Enn mest er þó sagt frá deilum þeirra

Hrafns og Sturlu, sem mönnum hefur eflaust verið tíðræddast

um vestra.^ Framsýni Sturlu og getspeki er hjer og lýst á líkan

hátt og í miðkafla sögunnar.^ f>að er því allmargt einnig í

hinum slðasta kafla sögunnar, sem bendir til, að höfundur sög-

unnar hafi verið vestra um þessar mundir og berast enn öll

bönd að pdrði Hitnesingi.

pað má því telja það fullsannað, að öll porgils saga sje

eamin af l^órði Hitnesingi. Vjer vitum ekki annað um þennan

fórð, enn það, sem sjálf sagan segir oss. Hann sveimar í

kringum porgils oins og jörðin kringum sóliua, og sú hlið haus,

sem frá J>orgilsi snýr, er hulin myrkri. Vjer vitum ekki einu

sinni, hvers son í>órðr var. Guðbraudur Vigfilsson telur hann

Jörundarson í nafnaskrá Sturlungu, og styðst þessi getgáta hans

við ættartölurnar í Sturlungu, sem
;
segja, að Eyrný Kálfsdóttir

Snorrasonar hafi fylgt »J>órði Jörundarsyni á Hitarnesi«.^ Enn

það er svo að sjá, sem Eyrný þessi hafi lifað á 12. öld, því að

rjett á eftir segir Sturlunga, að bróðursonur hennar Snorri hafi
r

týnzt með Ásmundi kastanraza, enn hann týndizt árið 1190.

Faðir Eyrnýjar Kálfr Snorrason er víst sá hinn sami, sem

annálar telja að dáið hafi 1198, sonur Snorra Kálfssonar á Mel

í Miðfirði, Virðist það með engu móti geta átt sjer stað, að

Eyrný þessi hafi fylgt pórði Hitnesingi, förunaut ][>orgils skarða,

því að f>órðr var maður á bezta aldri um miðja 12. öld. pórðr

sá, sem Eyrný fylgdi, hlýtur að vera eldri, og gæti vel verið

faðir eða þó öllu heldur afi |>órðar yngra Hitnesings, og er ekki

ólíklegt, að J>órðr eldTÍ sje sonur þess Jörundar, sem getið er í

máldaga Hitarneskirkju, er Jón Sigurðsson heimfærir til 1181.^

Hitt sjest á J>orgils sögu, að |>órðr yngri átti Aldísi, systur

forgils skarða, og virðist hann hafa fengið hennar, áður enn

forgils kom út suraarið 1252, því að þá kallar sagan f>órð mág

þessari ferð ásamt Einari Halldórssyni, þó að hans sje ekki getiD

berum orðum. og meðal annars hlýtt á, þegar Bergr Ámundasou
sagði sþeim Einari* draum l^ergþórs í Héraðsdal,

> Sturl.^ III, 274.-276. Lls. "II, 289.-241. bls.

^ Sturl.^ m, 269.-270., 273—276. bls. MI, 235.—236,, 238.-241. bls.

' Sturl.^ III. 275. bls. ^ II, 239—240. bls.

* Sturl.i 1, 52. bls, 193. bls.

^ fJorundr scal varþ veita þessom fipm oc haus erfingiar. ef biscope

þickia þeir til fallnir«. Dipl. Isl. I, 276. bls.
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í>orgils. Að þau hjón bafi þá búið á Hitarnesi, má ráða af því,

að pórðr er þá kallaður »Hitnesingrí<.^ |>á slæst hann í fylgd

öieð J>orgilsi, enn hefur þó bú á Hitarnesi og er þar þeiu)

stundum, sem hann er ekki með porgilsi. Hefur Áldís verið

fyrir búinu.2 Vorið 1253 flytja þau Aldís búferlum frá Hitar-

nesi til J^orgils að Stað og var Aldís þar fyrir búi um hríð, enn

sjálf áttu þau bú að |>orgeirsfelli.^ Er svo að sjá, sem þau hjón

hafi dvalið að Stað til fardaga 1254, enn þá munu þau hafa

flutt sig aftur að Hitarnesi, því að þar á J^drðr heima um páska

1255,^ og virðast þau hafa búið þar upp frá því. í>ar er J>órðr

um raitt sumar 1255, þegar forgils fær hann til fylgdar við sig

suður í Borgarfjörð og þaðan norðnr með J>orvarði I>órarinssyni.°

I^órðr er með J>orgi]si í bardaganum á pveráreyrum og fer síðan

með honum vestur, enn þá mun hann hafa farið hoira að Hitar-

líesi til Aldísar, því að litlu síðar, þegar I>orgils fer norður aftur,

segir sagan, að bann hafi »sent orð eftir« |>órði mági sínum, og

sjest á því, að hann hefur ekki átt heima á Stað.^ Fór pórðr

þá norður með f>orgilsi og dvelur hjá honum í Viðvík framan

af vetri 1255—1256, unz sættir komust á með I>orgilsi og

Heinreki biskupi, enn síðan fór hann »vestr á Hitarnes til bús

sins*.' Eftir það sezt pórðr um kyrt á Hitarnesi og kemur lítið

við söguna upp frá því.

Hve lengi lifðí |>órðr Hitnesingur? pessi spurning stendur

í svo nánu sambandi við tvær aðrar spurningar, að henni verður

ekki svarað öðruvísi enn í sambandi við þær. fessar spurningar

eru: 1) Hvenær er J>orgils saga rituð? 2) Á fórðr Hitnesingur

nokkuð í þeim kafla Sturlungu, er fer á eftir því, sem Guð-

brandur Vigfússon hefur talið niðurlag |>orgils sögu (323. k. í

Sturl.2)?

Að porgils saga sjo rituð nokkuð löngu eftir 1260 má ráða

' Sturl.' III, 122. og 187. bls. MI, 104. og 118. bls.

^ þegar pórðr skilur við Heinrek hiskup eftir sættafundinn við

Ámótsvað, segir sagan, að hann hafi riðið *heini< á Hitarnes, og

þangað gerir þorgils orð eftir honum, þegar hann kemur að norðan.

Sturl.i líl, 164. hls. 2 II, 142 Lls.

' Sturl.1 III, 165. bls. ^ IL 144. hls.

* Sturl.i III, 122. hls. ^ II, 193—194. hls.

" Sturl.i III, 224. hls. 295. hls.

' BimV III, 257, hls. MI, 224. hls.

' SturL' III, 268. hls. Mí, 234. bls.
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af ruglingi þeim, sem orðið hefur í minni höfundarins á þeim

nöfnum ívari Arnljótarsyni, sem kom út 1260, og ívari Engla-

syni, sem kom út 5 árum áður. fað er skiljanlegfc og eðlilegfc,

þó að þefcta færi milli mála, þar sem báðir mennirnir hjetu sama

nafni og fóru báðir með konungserindi. Enn þó er ólíklegt, að

þetta sje ritað skömmu eftir 1260, meðan báðar þessar sendi-

ferðir vóru landsmönnum í fersku minni.^

f>etta má ákveða nokkru nákvæmar. I þeim kapítula, sem

Guðbrandur Vigfússon telur síðastan í forgils sögu, er getið um
lát Guðmundar Boðvarssonar, bróður forgils, enu hanu dó árið

1275.2 Sagan blýtur því að vera skrifuð eftir 1275.

•Enn nú verður að rannsaka, hvort líkur sjeu til, að fórðr

eigi nokkuð í síðasfca kafia Sfcurlungu, eftir 323. k. (Sturl.^).

fessi kafti er einhver hinn ógreinilegasti í allri Sfcurlungu. Hjer

eru engin önnur handrifc til enn pappírshandrit, og er viðburða-

röðin í þeim mjög ruglingsleg, Kemur það líklega mest af því, að

þau hafa haffc fyrir sjer bæði höfuð-handritin, 122A og 122B, á

víxl og hlaupið úr einu í annað. |>etta sjest Jjósast í eldri út-

gáfunni. |>ar er 20. og 21. k. í 10. þæfcti^ endurtekning á því,

sem áður er ritað í 54. k. 9. þáttar og 1., 2., 7., 8., 9., 10. og

11. k. 10. þátfcar.* Enn fremur segir 26. k. 10. þáttar^ frá hinu sama^

sem sagt er frá í 10. og 11. k., eða frá útkomu Hallvarðs gull-

skós og samningum hans við landsmenn á alþingi 1262, enn

hjer fylgir handritiö, sem farið er eftir, að mestu Hákonar sögu

gamla, enn tyggur þó upp aftur nokkuð af því, sem áður er

skrifað í Sturlungu.^ I 27. k. 10. þáttar — síðasta kapítula

Sturlungu í þessari útgáfu^ — er sagt frá ufcanför Hallvarðs og

vígslu Brands biskups Jónssonar orðrjett eftir Hákonar sögu.^

* þetta eitt hefði átt uægja til ai5 syna Guöbrandi Vigfússyni o. fl-í

að Sturia þórðaraon gat ekki verið höf, þorgils sögu, þar sem

Sturla greinir þá nafna rjett í Hákonar sögu.

2 Sjá ísl. annála viö þetta ár, og Sturl.^ III, 294. bls. ^H, 256. bls.

Sturl.^ III, 308.~3i3. bls.

* Sturl.i III, 286.-287., 289.-290., 294.-299.
* Sturl.' III, 318.-820. bls.

« Hák. s. 311. k. Fms. X, 112.-114. bls. Icelandic Sagas II. 321-

—323. bls. Konunga sögur, udg. af Unger, Kria 1873, 459,—

460. bls.

' SimV lll, 320. bls.

» Hák. s. 313. og 315. k. Fms. X, 116—118. bls. Icelandic Sagas

II, 326.-328. bls.. Konunga sögur Ungers 461.— 463. bls.
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I sumum handritum, sem Sturl.^ hefur haft fyrir sjer, er röðin

alt öðruvísi (A, B, C, E, Gr., St., f>) og sleppa þessi handrit

nokkru af endurtekningunum. í þeim handritum, sem Sturl^

fylgir, virðist ekki vera neinar endurtekningar — að minsta

kosti er þess ekki getið neðanmáls — enn röðin þar er öðruvísi

enn í eidri útgáfunni ofanmáls og h'ka frábrugðin röðinni í A,

B, C, E, Gr. St., f>. Til að gera þetta enn þá ruglingslegra

hefur Guðbrandur Vigfússon íiutt til tvo kapítula í sinni útgáfu

og sett þá inn á öðrum stað, enn þeir eru í handritunum. Úr
þessari bendu kynni að mega ráða með nákvæmum samanburði

á ölhim handritum. Enn nú er þess ekki kostur, og verður því

að tjalda, sem til er.^

* Mismunurinn á röðinni í báðum útgáfum sjest á þeim samanburði

sem hjer fer á eftir. Tölurnar í dálk eldri útgáfunnar tákna

kapítulatal í 10. þætti. enn í dálk yngri útgáfunnar kapítulatal í

VII. sögu; »0« táknar, að kapitulann vanti eða sje skrifað framar.

Jeg tek með >síðasta kapítula* þorgils sögu. sem Guðbrandur

Vigfússon nefnir svo (323. k. í SturL^).

Handritin A,

B, C, E. Gr..

St. I>.

5 11

6 12 } 323

7 5

S 6 } 324

9 7 325
10 8 326
11 9 327
12 17

13 18
1

330
14 19

Ið 20
16
17

21
22

1

331

18 23

19 24 332

20
21
22 13
23 14

1
328

24 35

25 16 329
26 (0 og 327)

27 10

í handritunum stendur samkvæmt Sturl" 328. og 329. k. á eftir

-381. k., milli hans og 332 k.
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|>að er auðsjeð, að í þessum kafla fara tvær sögur saman.

Hefur önnur sagt frá Gizuri jarli, enn hin mest frá Sturlu

pórðarsyni. Saga Sturlu virðist vera framhald af forgils sögu.

pelta sjest, þegar það, sem Sturlu snertir í sögunni, er greint

frá því, sem snertir Gizur. Næst á eftir 323. k. (SturL^), sem

vafalaust er úr forgils sögu og Guðbrandur Vigfússon telur

niðurlag hennar, kemur í flestum handritum kafli um Gizur,

sem byrjar eftir þing árið 1259, þar sera frá var horfið sögu

jarlsins í 320. k. (Sturl.^), og endar á frásögninni um Hallvarð

gullskó og alþingi 1262, og nær þessi kafli yflr 324.—327. k.

(Sturl.2). jgg tjef þegar tekið fram í þættinum um Gizurar sögu,

að mestallur þessi kafli muni vera úr Gizurar sögu. Eu í

honum eru tvœr greinar um Skirlti pörðarson. Segir fyrri

greinin (í 324. k. í SturJ/'^) frá liðveizlu Sturlu við jarl sumarið

1259 og brúðkaupi Ingibjargar, dóttur hans, og frá því, að

Sturla gerðist lendur maður jarls og fjekk loforð fyrir Borgar-

firði. Alt þetta gæti í sjálfu sjer eins vel heyrt til sögu Gizurar

eins og til sögu Sturlu. Enn hjer er hleypt inn tveim litlum

athugasemdum, sem gera það grunsamt, hvort þetta muni vera

tekið úr Gizurar sögu. Er það fyrst athugasemdin um gifting

Guðnýjar dóttur Sturlu, sem ekkert kemur Gizuri við. J>essari

athugasemd er skotið mjög óhönduglega inn í frásögnina um
veru Sturlu á Stað um Marteinsmessuleytið, og sjest þó á sög-

unni, að brúðkaup Guðnýjar hefur staðið síðar »um veturinn«,

líklega heima hjá Sturlu. Virðist því auðsætt, að þessi athuga-

somd hafl slæðzt hjer inn úr annari sögu í jarls söguna. Hin

athugasemdin er um Sighvat Böðvarsson, að hann hafl þózt

»vera ginntr til að görask handgenginn Gizuri jarli«, og er varla

líklegt, að sá, sem setti saman sögu Gizurar, hafl bofið honum

svo illa söguna. |>eir Sighvatr Böðvarsson og Sturla koma hjer

fram hvor við annars hlið, og af því að þeir eru helztu menn-

irnir í hinum síðasta kafla porgils sögu, þá er líklegt, að þetta

sje eftir sama manninn og í>orgils saga og framhald af henni.

Síðari greinin^ sem snertir Sturlu, stendur í 326. k. (Sturl.''^).

Er þar fyrst sagt frá útkomu Hallvarðs og konungsbrjefum, og

að Hrafni Oddssyni hafi verið skipaður Borgarfjörður, enn tekinn

af Gizuri. í>etta er auðvitað úr Gizurar sögu. Enn þá er sagt

frá óánægju Sturlu út úr því, að jarl efndi ekki við hann heit

sín, að setja hann yfir Borgarfjörð, og frá níðvísu Sturlu um

jarl. |>etta er vafalaust úr sögu Sturlu eða áframhaldi í^orgils
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sögu, því að líklega hefði höfundur Gizurar sögu sneitt hjá

níðinu.

Eftir kafiann um Gizur í 324.-327. k. (Sturl^) keraur í

flestuDi haudritum langur kafli um Sturhi, og byrjar svo: »Nú
ðr þar til máls at taka, er fyrr var frá horfit^ at Skirla reið

heim vestr til sveita«, Frá þessu er hvergi sagt á undan, og er

Ijdst, að hjer vantar eitthvað í að framan. Hef jeg í þættinum

um Gizurar sögu tekið það fram, að einmitt á þessum sama stað,

uæst á eptir 327. k. (Sturl.^) er tveggja ára eyða í Gizurar

sögu, sem hlýtur að stafa af því, að eyða hefur verið í skinn-

handrit Sturlungu, þegar pappírshandritin vóru rituð. Orð þau,

sem nú vdru tilfærð, sýna, að hjer hefur líka eitthvað fallið úr

Sturlu sögu, og hefur það staðið í eyðunni. Prásögnin byrjar

árið 1262, líklega eftir alþingi, og segir fyrst frá viðureign þeirra

feðga Sturlu og Snorra, sonar hans, við Hrafn Oddsson. Við

þessa sögu er getið Guðmundar Böðvarssonar, bróður forgils

skarða, á þann hátt, að líkur eru til, að hann hafi verið heim-

ildarmaður höfundarins að nokkru af því, sem frá er sagt, og skal

jeg tilfæra orð sögnnnar: »Hann (o: Hrafn) sendi orð Guð-

Qiundi Böövarssyni, at hann kæmi til mótz við hann vestr á

Breiðafjörð ok hefði með sér af Snæfellznesi skip þau, er hann

fengi. Böðvarr J>órðarson bað Guðmund því at eins fara, at

hann vildi verða Sturlu at því liði, sem hanu mætti. Guðmundr
svarar svá, at Sturlu mundi ekki verða at hónum mein. 'En

þat veit ek, at hónum verðr ekki lið at mér, ef ek verð heima'.

Pór Guðmundr, er hann var búinn, ok hafði mikla sveit manna.

En er hann Jcom til HelgafelU, var 'þar fyrir Ari Guðlaugsson

oh nökJmrir menn Hrafns. peir segja Guðnmndiy at Hrafn
var Jcominn á Eyrí«. Orð þau, sem auðkend eru, sýua það

Ijóslega, að þessi frásögn er upphaflega frá Guðmundi komin.

Líklogast þykir mjer, að f>órðr Hitnesingur hafi skrifað þetta

eftir fyrirsögn Guðmundar mágs síns. f>ó mundi mjer ekki til

hugar koraa, að beina þessu svona afdráttadaust að 5>órði, ef

ckki væri neitt annað í frásögninni, sem stefndi nær honum.-

Viðskiftum þeirra Hrafns og Sturlu lauk svo í þetta skifti, að

Sturla lofaði að fara utan um sumarið á Eyrum, og hverfur

sagan nú aö því að segja frá utanferð hans. Enn fyrst hleypir

liún inn dálítilli grein merkilegri, og er hún á þessa leið: »E7i

^r Si/urla för til sJcips, fann Jiann pórð mág svnn á pmgvelli

Segir Jiann Jiónum þau tiðendij at HáJcon konungr væri ór landi
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farinn, en Magnós konungr var íyrir landzstjórn ok dróttníng

ok Gautr af Meli. Barsk Sturla þat fyrir at koma sér í kær-

leika við þau, þegar hami vissi, at Háhon Iwmmgr vmri br layi&h

því at hann uggði hans fjándskap naest. Fór Sturla þá á Eyrar

suðr«. Varla hefði nokkrum manni öðrum enn þessum fórði,

sem hjer er nefndur, dottið í hug að segja frá, hvar og hjá

hverjum Sturla Qekk þessa frjett. f>essi grein er alveg sams

konar og margar greinir úr 5>orgils sögu, sem 5>órðr Hituesingur

er við riðinn, og er því líklegast, að sá f'órðr, sem hjer ræðir

um, sje enginn annar enn í>órðr Hitnesingur, sem átti Aldísi

bróðurdóttur Sturlu. |>að sjest og á porgils sögu, að þeir Sturla

og pórðr Hitnesingur hafa kallað hvor annan mág?- Orðið mágr

hafði miklu víðtækari þýðingu í fornmálinu enn það hefur nú.

Svo er t. d. Sæmundr í Odda kallaður mágur Bjarnar f>orvaldssonar,^

og eru mægðir þeirra jafnnánar og þeirra Sturlu og f>órðar Hitnesings,

því að Björn átti bróöurdóttur Sæmundar. í Aróns sögu og Islend-

inga sögu eru þeir Arón Hjörleifsson og Eyjólfr Kársson nefndir
r

mágar,^ og var þó Arón að eins manni íirnari enn þremenningur

við konu Eyjólfs. Að sá f»órðr mágur Sturlu, sem hjer ræöir

um, sje fórðr Hitnesiugur, styrkist og við það, að Sturlu er í

þessum kafia Ij^st mjög líkt og í í>orgils sögu. Jeg hef hjer að

framan tekið fram ýras dæmi úr forgiis sögu, sem eiga að sýna,

hve Sturla var forspár og framsjínn. Eitt dæmi þessu likt er í

frásögninni ura viðureign þeirra Hrafns. Sturla segir þar, að

þeim fjeíögum muni ekki verða mein að Vigfúsi Gunusteinssyni,

þó að hann skerist úr leik, enn það sje hugboð sitt, að þeir

muni hljóta af ferðinni gegn Hrafni mikinn ótíma. Hvorttveggja

gengur eftir. í>essi frásögn um viðskifti þeirra Sturlu og Hrafns

er og efiir efni sínu heinlinis áframhald af þvíj sem porgils

saga segir uni missœtti þeirra, t. d. í 303. og 307.—309. k.

(Sturl.^).^ Allar þessar líkur benda til þess, að |>órðr Hitnes-

ingur sje sá mágur Sturlu, sem hitti hann á í>ingvelli, og að

öll þessi frásögn sje eftir hann og áframhald af í>orgiIs sögu.

' SimV III, 213, bls. »11, 185. bls.: »Sturla niœlti: . . . En ef

þú lætr drepa pórÖ niág várn. þá nmnum vér freista. at vér

komim í hel nökkurum mÖnnum fyrir þérc.

» Sturl. ' II, eO, bls. ' L 247. bls.

» Sturl.' lí, 69. bls, * I, 256. bls.

- Sturl.i III, 269.—270. og 273.-276. bls. 235.-236. og 238.-

241. bls.
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P6 mÁ ekki ganga þegjandi fram bjá því, að Sturla átti 2 aðra

»mága« með fórðar naí'ni, sem ef til vill gætu komið til greina,

fórð, son porvarðs úr Saurbæ í Eyjafirði, sem átti Ingibjörgu,

dóttur Sturlu, og í>órð Narfason þann, sem mestar líkur eru til

að hafi safnað Sturlungu í eina heild — hann var öðrum og

þnðja við Helgu, konu Sturlu.^ |>órðr |>orvarðsson mun hafa

búið norður í Eyjafirði, fjarri þeim tíðindum, sem sagt er frá í

þessum kafla, og vitum vjer ekki til, að hann hafi fengizt neitt

við ritsmíði, og því síður eru nokkrar líkur til, að hann hafi

ritað æfi tengdaföður síns. Heldur gæti það komið tii mála, að

sá mágur Sturlu, sem hjer ræðir um, hefði verið pörðr Narfason.

Ef Sturlungusafnið er frá honum komið i öndverðu, eins og

líkur eru til, þá er það í sjálfu sjer ekki óeðlilegt, að hann hefði

bætt við þessari frásögn um Sturlu, einkum af því að vjer sjáum

það á Sturlunguformálanum, sem vjer oft höfum minzt á, að

safnandi Sturlungu hefur elskað og virt Sturlu pórðarson, og af

því að vjer vitum, að |>órðr Narfason var hjá Sturlu í æsku

3inni og hefur líklega verið lærisveinn hans. Vjer munum og

síðar sjá, að pórðr þessi á að minsta kosti eina grein í niður-

lagi Sturlungu, þar sem hann segir frá veru sinni hjá Sturlu.

Enn sumt er það þó, sem mælir á móti því, að það hafi verið

Þórðr þessi, sem hitti Sturlu á fingvelli, áður enn hann fór

^tan árið 1263. Fyrst og fremst var pórðr Narfason mjög

ungur um þessar mundir, líklega ekki eldri enn 13 eða 14 vetra,

því að þeir Narfasynir virðast vera fæddir um 1250, og eru

varla líkur til, að hann hafi á þeim aldri kunnað svo góð skil

á þeim, sem vóru fyrir landsstjórn í Noregi. Og í annan stað

hef jeg sýnt það hjer að framan, að sá maður, sem safnaði

Sturlungu fyrst í eina heild. muni ekki hafa haft fyrir sjer |>or-

gils sögu, þvi að hún heyrir ekki til hins upphaflega Sturlungu-

safns og hefur ekki staðið nema í öðru skinnhandriti Sturiungu,

Enn nú stendur sú frásögn um Sturlu, sera hjer er um að ræða,

' Frændsemi þeirra var þannig háttað:

Narfi Snorrason, hinn eldri.

þórðr hinn eldri Skarðs-Snorri

Heiga Narfi hinn yngri.

I

þórðr hinn yngri.
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í nánu sambandi við forgils sögu, eins og jeg hef tekið fram,

og virðist vera framhald hennar. Er því ólíklegt, að hún hafi

staðið í hinu upphaflega Sturlungusafni eða sje samin af safn-

anda Sturlungu. Enn verið getur, að ný útgáfa Sturlungu kunni

að skera úr þessari spurningu með nákvæmum samanburði allra

pappírshandritanna. Fyrst um sinn verö jeg því að vera á

þeirri skoðuu, aö sá mágur Sturlu, sem hjer er um að ræða,

sje enginn annar enn pórðr Hitnesingur, og að hann eigi allan

þennan kafla um Sturlu og þar með hina ágætu frásögn um
utanferð hans og dvöl hans i Noregi, sem er svo meistaralega

sögð, að líkur eru til, að |>órðr hafi haft hana svo að segja orð-

rjetta eftir Sturlu 'sjálfum, enda er sagan svo ítarleg, að hún

hlýtur að vera eftir sjdnarvott. Síðast í þessum kafla um Sturlu

er þess getið, að Magnús konungur hafi látið Sturlu setja saman

sögu föður síns, og síðan »í annari útanferð* hafi hann ritað

sögu Magnúsar konungs sjálfs og gerzt hirðmaður hans; hafi

þá Helga, kona Sturlu, og synir hans komið utan af Islandi.

Að lokum er þess getið, að Sturla hafi ort fiokk um Birgi jarl

af Svíþjóö og þegið laun fyrir, og síðan, þegar þeir Magnús

konungur og Birgir fundust, hafi Sturla fært jarli drápu og jarl

boðið honum til Svíþjóðar, enn Sturla færzt undan og sagt, að

konungur heföi gefið sjer útfararleyfi til íslands. Hafi það að

vísu ekki verið satt, heldur að eins viðbára úr Sturlu, enn þó

hafi konungur leyft honum að fara til íslands þaö sumar, Á
þessu endar kaflinn í þeim handritum, sem fylgt er í Sturl.^

^

' StmV III, 297.—307. bls. Ml, 256.-260. og 265.-272. bls. Alt

það, sem sagt er um viðskifti þeirra Birgis jarls og Sturlu. hlytui-*

að hafa gerzt fyrir 1266, því að það ár dó jarlinn. þaö getur því

ekki verið rjett, seni Guöbr. Vigfússon segir, að hjer sje átt við

útkomu Sturlu 1271. og að Sturla hafi ekki komið heim til íslands,

frá því hann fór utan 1263, þangað til 1271. Guðbrandur verður

líka að stryka út orðin »í annari útanferð*, sem virðast standa í

öllum handritum, lil að geta haldið þessu fram (Sturl.^ II, 272. bls.

neðanmáls). Sveinn Skúlason og P. A. Munch hafa leitt rök að

því, að þeir Magnús konungur og Birgir haíi fundizt 1265 (Safn til

s. ísl. I, 582. bls. P. A Munch, Det norske folks hist. IV, 1, 619.

—620. sbr. 646. bls.), og það sumar mun Sturla hafa farið til Is-

lands. Fljóít á að lita virðist orðalagið í Sturl. mæla með því, að

Sturla hafi farið tvisvar til Islands á þessum tíma (1263—71), enn

svo mun þó ekki vera, heldur mun röðin í handritunum hafa

raskazt nokkuð, þannig aö greinin um Birgi á að slanda fyriv



pá kemur aftur alllangur kafli um Gizur, er segir mest frá

viðureign hans við Andréssonu, og er ekkert í honum um
Sturlu.^ |>á kemur að lokum niðurlag Sturlu sögu frá árinu

1271, þegar hann kom út með lögbók og lögsögu, þangað^til

íiann dó árið 1284. Líklega er að minsta kosti beinagrindin í

þessum kapítula eftir sama manninn og sett hefur saman frá-

sögnina á undan um Sturlu, því að hann tekur til, þar sem áður

var frá horfið.*'* Enn í honum er h'til grein, sem áður er getið,

um dvöl pórðar Narfasonar hjá Sturlu í Pagradal, og er svo frá

þessu sagt, að greinin hlýtur að vera samin af fórði eða eftir

fyrirsögn hans, og eru líkur til, að hann hafi bætt þessu við,

um leið og hann setti saman Stiirlungu. Hjer endar Sturlunga

á frásögninni um andlát Sturlu J>órðarsonar.3

Jeg hef hjer ekki tekið neitt tiUit til þeirra innskotsgreina

úr Hákonar sögu, sem slæðzt hafa inn í eldri útgáfuna úr sum-
um pappírshandritunum, enda hefur Guðbrandur Vigfússon með
fjettu útrýmt þeim úr textanum í sinni útgáfu. Fróðlegt væri

þó að vita hvort þær vantar í nokkur pappírshandrit, enn það

sjest ekki á SturL^

Ef það er rjett, að frásögnin um Sturlu pórðarson í hin-

um síðasta kafia Sturlungu (eftir 323. k. í Sturl.^) sje framhald

af porgils sögu og samsett af fórði Hitnesingi, þá hefur f>órðr

ekki lokið við þetta rit sitt fyr enn eftir dauða Sturlu 1284.

I^etta kemur og vel heim við oftnefndan stað í Sturlungufor-

naálanum, að þær sögur, er gerðust eftir 1201, hafi verið h'tt

ritaðar, áður Sturla pórðarson sagði fyrir Islendinga sögur, þó
að líkur sjeu til, að safnandi Sturlungu hafi hjer ekki haft

Þorgils sögu fyrir augum.

fórðr Hitnesingur hefur verið manna tryggastur og vin-

fastastur. Öll sagan í heild sinni er vottur um trygð hans og

ást til |>orgils, enda vílar hann ekki fyrir sjer að fara burtu frá

konu sinni og búi og fylgja porgilsi, hvenær sem honum liggur

á. Annar maður, sem honum er mjög hlýtt til og hann ber

Diikla virðingu fyrir, er Sturla |>órðarson. Sem sagnamaður

framau orðin: >o/c þá í annari útanferð Sturlu«. þá verður alt

rjett og skiljanlegt.

' SturL^ III, 313.—318. bls. MI, 261.— 265. bls.

^ Jeg geng lijer að því vísu. að kafiinn um Birgi eigi að standa á

þeim stað, sem fyr var sagt.

* SturL' III, 307.—308. bls. MI, 273.-274. bls.
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hefur hann ýmsa góða kosti, Hann er sannsögull, og kveður

svo ramt að því, að haun segir stundum frá því, sem er sjálfum

honum heldur t-il vansa.^ Frásögnin er víðast hvar fjörug, Ijös

og lipur og svo greinileg, að það er eins og lesandinn sjái við-

burðina gerast fyrir augum sjer. í>að er auðsjeð, að hann segir

frá því, sem hann hefur sjálfur heyrt og sjeð, og því verður það

svo lifandi fyrir lesandanum. Stundum hleypur minni hans

með hann í gönur, svo að hann segir frá ýmsu því, sem að eins

snertir hann sjálfan, enn ekki kemur sögunni við, og höfum

vjer sjeð nög dæmi þess hjer að framan. 1 þessu efni er það

athugavert, að ekki er til nema lítið brot af frumriti hinnar sjer-

stöku sögu, og virðist mega ráða af því, að meira hafi kveðið

að þessari mælgi í frumritinu enn í Sturlungu, og að Sturlunga

hafi að eins tekið ágrip af hinni sjerstöku sögu. f>essi orða-

mælgi virðist vera helzti gallinn á frásögn J>órðar, enn þó meg-

um vjer vera honum þakklátir fyrir hana, því að einmitt vegna

hennar fræðir sagan oss um mart í h'fi manna á þeim dögum,

sem vjer mundum annars vera dfróðir um» Ekki virðist pórðr

hafa haft neina djúpa þekking á mannlegri sálu eða skarpleika

til að dæma um lyndiseinkunnir manna, enn þó kemur skaplyndi

þeirra manna, sem hann segir frá, nokkurn veginn greinilega i

Ijós í sögunni, og er það honum ósjálfrátt og óafvitandi, einungis

af því að hann man svo glögt öll orð þeirra og gjörðir og segir

frá því hispurslaust og .
blátt áfram. Hve Ijóslega sjáum vjer

ekki t. d. í sögunni skaplyndi porgils, Sturlu, Brands ábóta,

Heinreks biskups, f>orvarðs |>órarinssonar og ekki sízt f>órðar

sjálfs? Hversu vel lýsa ekki orð þau, sem Finnbjörn Helgason segir

við Heinrek biskup að Munka-J>verá lundareinkunn Finnbjarnar?^

' Sturl.^ m, 142. bls. ML 123. bls.: »þórðr segir þá; ^Hvar mun
betr fallit at ræna en hér, ef nökkur skal, en þurfi þó'. Gróa

raælti: 'Söm eru enn lillög þórðar'«. í Sturl.i 111, 24E. bls. '11,

212. bls. segir frá því, að þorsteinn titlingr hafi komið til þeirra

Sturlu og þorgils við Eyjafjarðará og sagt þeim frjettir af Eyjólfi

og Hrafni, og hafi ílestir trúað sögu hans. >En engi maðr tók af

því jafnmikit sem þórðr Hitnesingr, at hann mundi eigi Ijúga til.

þá svarar Sturla: 'Hér em ek í annari hugsan; hann ætla ek alt

Ijúga, ok hygg ek þat eigi satt, er hann segir hér um**. Síðar

reynist það, að Sturla hefur rjett að mæla.
> Sturl.i III, 261. bls. ^ II, 227. bls.



Málið er hreint og lipurt sögumál, enn merkiiegt er, að við og
við bregður fyrir einkennilegum og óvanalegum orðum úr dag-

legu máli,^

16. þáttup.

Dm StnrlnDgnsafuið i heild mnl

I 1. þætti hef jeg sýnt, að hvorugt þeirra tveggja skinn-

handrita af Sturiungu, er geymzt hafa til vorra daga, getur verið

frumrit Sturlungusafnsins, heldur liggur það á bak við bæði

handritin og eru bæði frá því runnin.

Áf þessu leiðir tvent:

1. Alt, sem stendur í báðum handritunum, 122A og 122B,

hefur líka staðið í hinu upphaflega Sturlungusafni.

2. pað sem að eins stendur í öðru skinnhandritinu, hefur

því að eins staðið í frumsafnínu, að sýnt verði fram á. senniieg

rök fyrir því, hvernig á því stendur, að hitt handritið hefur

slept því.

Af því, sem nú hefur verið sagt, leiðir aftur það, sem jeg

þegar er búinn að taka fram (1 1. og 15. þætti), að |>orgiis saga

hefur ekki verið í Sturiungusafninu frá upphafi, þar sera hana

vantar í 122A og ekki verður sjeð nein skynsamleg ástæða fyrir

því, að ritari þessa handrits hafi einu sinni getað vinsað hana

úr safninu, þö að hann nú hefði viijað sieppa henni. Nokkuð

öðru máli er að gegna um 212.—214. k. »Islendinga sögu«

(Sturi.2) og S. 7b og S. 8, er standa í miðri Svínfeliinga sögu^,

og alia vantar í 122A. í^að getur verið, að ritari þessa handrits

hafi sjeð, að þessir kapitular slíta í sundur þráðinn í Svínfeilinga

sögu og rugia tímatal hennar, og hafi því siept þeim, einkum

hafi hann nú haft hina sjersfóJcu Svínfellmga sögu til saman-

^ T. d. baldrask SimU III, 279. bls. m 243. bls. gymhingar Sturl.^

III, 171. bls. 148, bls. hyljunarmaör Sturl.^ III, 224. bls. Ul,

205. bls. hafa menn á njósnarbergi Sturl.' II, 264. bls. \II, 231.

bls. ofskynja SimU III, 168. bls. ^ H, 145. bls. sallaör Sturl.i-^UI,

141. bls. MI, 122. bls, reka sparmœli SinvU III, 264. bls. =^ II, 231.

bls. bera til stanga SimU III, 265. bls. ^ H, 231. bls. Sbr. Sturl.*

(Prolegomena) I, cxviii. bls.

' Sbr. 10. þátt, 365.—371. bls. hjer að framan.
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burðar og hliðsjónar, aem ekki er dmögulegt. Ef þeir eru elcki

upphaflegir í safninu, þá hlýtur sá, sem skrifaði 122B, að hafa

bætt þeim við, og þar sem vjer nú höfum sýnt, að einn af þess-

um kapítulum er úr pörðar sögu, enn hinir úr Gizurar sögu, þá

hlýtur sá sem skrifaði 122B að hafa haft fyrir sjer háöar þessar

sögur sjerstahar til að geta bætt við þessum kapítulum, og er

það ekki liklegra enn að sá, sem skrifaði 122A hafi haft fyrir

sjer Svínfellinga sögu eina. Enn hvernig sem þessu nú er varið,

þá er það víst, að í þessum kafla er ein grein, sem hlýtur að

vera yngri enn Sturlungusafnið. I 213. k, er ætt rakin frá

Nikulási Oddssyni til Ketils hins yngra |>orlákssonar, Narfasonar,

er var herraður 1314 (Safn til s. Isl. I, 55. bls.) og dó 1342

(ísl. annálar). pessi grein virðist ekki vera rituð fyr enn eftir

dauða Ketils (sþeirra son var Ketill«), og er því eflaust yngri

enn Stmiungusafnið. 1 10. þætti hef jeg bent á það, að söguna

um víg Guðmundar Asbjarnarsonar og um víg Vermundar á

ökrum vantar eða hefur vantað í 122B.^ frátt fyrir það held

jeg, að þessar greinar sjeu eða geti verið upphaflegar 1 Sturlungu-

safninu. |>eir viðburðir, sem þær segja frá, eru lítt merkilegir,

og getur verið, að 122B hafi slept þeim úr af ásettu ráði.

Fleira er það óverulegra, sem handritunum ber á milli, enn jeg

sleppi því að sinni.

Á rannsókninni um ættartölur -Stnrlungu og íslendinga

sögu Sturlu hjer að framan (11. og 12. þætti) sjest, að safnandi

Sturlungu muni hafa tekið ættartölubálkinn, Sturlu sögu og

Islendinga sögu í safn sitt úr handriti eptir Sturlu lögmann, þar

sem þetta þrent fór hvað á eftir öðru í þessari röð. í>essir þrír

kaflar eru því eins og nokkurs konar Sturlunga á undan Sturl-

ungu, og utan um þann kjarna virðist það Sturlungusafn hafa

myndazt, sem vjer nú höfum.

Að Sturlungusafnið sje ekki til orðið fyr enn nokkru eptir

dauða Sturlu lögmanns, það sjest fyrst og fremst á því, að það

segir frá dauðá Sturlu og talar um hann sem dauðan í Sturl-

» Sjá hjer að framan á 373.-375. bls.



unguformálanum, og eigi síður á því, að sumar af þeim sögum,

sem eru í safninu, eru ekki eldri enn frá ofanverðri 13. öld,

þar á meðal Islendinga saga sjálf, sem eflaust ekki er enduð

fyr enn 1284. Aðrar sögur, sem ekki eru eldri enn frá ofan-

verðri 13. öld, eru Guðmundar saga dýra, Gizurar saga og Skag-

firðinga, Svínfellinga saga, fóröar saga og í>orgils saga, og

virðast 2 hinar síðastnefndu að minsta kosti ekki vera samdar

fyr enn eftir það, að Sturla var dáinn. í 9. þætti hef jeg sýnt,

að safuandi Sturlungu hljóti að hafa haft fyrir sjer sögu Guð-

niundar biskups Arasonar, er á var bæði prestsagan og bisk-

npssagan sjerstök og laus við islendinga sögu, og að sú saga

geti ekki verið eldri enn frá því um 1290. í íslendinga sögu

er á einum stað rakin ætt til Karlamagnúsar Magnússonar, sem
dó árið 1310, og bræðra hans.^ J>etta er auðvitað innskotsgrein

í Islendinga sögu, enn upphaflegt í Sturlungu, því að það virðist

standa í öllura handritum — skinnhandritin eru því miður glötuð

á þessum stað. Til sama tíma bendir það einnig, að Narfasoua

er getið í báðum handritum í Guðmundar sögu dýra^ og víðar.

I Svínfellinga sögu er í báðum handritum getið um Árna Helga-

son, »er síðan varð biskup«, og hef jeg í þættinum um þessa

sögu bent á, að þessi orð geti ekki verið rituð fyr enn 1304,

og líklega ekki eftir 1320.3

Sturlungusafnið hefur auðvitað ekki orðið til á einum degi;

líklega hefur það verið mörg ár í smíðum. Af því, sem nú

hefur veriö tekið fram, má ráða, að því muni ekki hafa verið

lokið fyr enn eftir 1304 vegna staðarins í Svínfellinga sögu, enn

geti verið byrjað nokkru fyr, þó varla fyrir 1300.

Hver er sá, sem safnað hefur Sturlungu? Jeg er alveg

samdóma Guðbrandi Vigfússyni um það, að það geti ekki verið

I>orsteinn ábóti böllóttr, og liggur til þess sú eina ástæða, að

hann gat ekki munað Sturlu, enn á Sturlunguformálanum sjáum

' Sturl.^ II, 146. bls. ^ l, 317. bls.

' Sturl.i I, 130. bls., M, 126. bls,

* Sjá hjer að framan á 471. bls. Árna biskups »hins síðara*

er og getið á öðrum stað, enn ekki nema í öðru handritinu (sjá

hjer að framan á 231. hls.)
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vjer, að safnandi Sfcurlungu hefur munað hann og þekt hann

vel og þdtfc vænt um hann.^ Orðin jþví at hann vissum vér

alvitrastan ok hófsamastan. Láti guð hónum raun loti betri«

standa í báðum handritum án nokkurs verulegs lesmunar sam-

kvæmt nýju útgáfunni, og eru því upphafleg í Sfcurlungusafninu,

og geta ekki verið frá neinum öðrum enn safnandanum sjálfum,

og eru þau fullgildur vottur í þessu máli. Áftur get jeg með

engu móti fallizt á skilning Guðbrands á orðunnm »Keti!s prestz

J>or]ákssonar móðurföður míns item móðurföður Narfasona«.

Orðið item getur með engu raóti þýtt 'það er að segja', og þó

svo væri, þá væri það mjög óeðlilegt að setja þessa hugsun þannig

fram í staðinn fyrir að segja blátt áfram ^^móðurföður várs Narfa-

sona*. Finnur Magnússon hefur að minni ætlun skilið þessi

orð alveg rjett. |>au geta ekki þýtt annað enn, að Ketill hafi

bæði verið móðurfaðir þess manns, sem skrifaði þetta, og lika

móðurfaðir Narfasona, og sörauleiðis er það eflaust rjett hjá

Finni, að það er forsteinn böllófctr, sem hjer hefur haldið á

pennanum. Enn alt um það sanna þau ekki, að það sje J>or-

steinn, sem hafi safnað Sturlungu, Orðin »móðurföður míns

item« standa elílá % 122A, heldur að eim i þeim handritum^

sem hynjuð eru frá 122B, pau eru því ekki npphafleg í

Sturlungusafnimij og sanna að eins, að 122B hlýtiir að vera

sJcrifað eftir handritij sem porsteinn áböti hafði ritað eða

fjallað um. Orðin »móðurföður míns item< eru viðauki frá

honum.^ Hinn upphaflegi texti Sturlungusafnsins er að eins:

»Ketils presfcz forlákssonar móðurföður Narfasona«, sem sfcendur

i báðum handritaflokkum.

Enn þó að þessi röksemd Guðbrands Vigfússonar fyrir því,

að einn af Narfasonum hafi safnað Sturlungu, gangi frá, þá er

samt nóg eftir, sem sýnir, að avo muni vera. |>etta sjest á því,

að safnið byrjar á þætti þess manns, sem fyrstur nam land á

höfuðbóli Skarðsættarinnar. í>ví til sönnunar er og endir þátt-

arins, sem sýnir sjerstakan kunnugleika á Skarði og virðist vera

viðbót við hann frá safnanda Sturlungu,^ og hinar mörgu ættar-

* Sbr. hjer að framan á 201. bls.

' Frá honum mun og vera viðaukinn um herra Ketil þorláksson

frænda hans, sem bent er á hjer að framan á 502. bls., og að eins

stendur í þeim handritum, sem runnin eru frá 122B. Líklega er

það og hann, sem hefur bætt við þorgils sögu.

' Sbr. hjer að framan á 205.-206. bls.
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tölur, sem raktar eru til beggja afa Narfasona, Skarðs-Snorra og

Ketils prests f^orlákssonar, bæði í Geirmundar þættinum og í

settartölubálkinum, sem stendur fyrir framan Sturlu sðguj hand-

Titunum (sbr. 2. og 11. þátt hjer að framan), og víðar. Að því

er snertir hinn langa ættartölubálk, hef jeg sannað það hjer að

framan, að einmitt þær af þessum ættartölum, sem raktar eru

til Skarðs-Snorra og Ketils prests, bera það með sjer, að þeim

er síðar í aukið af safnanda Sturlungu.^ I 10. þætti hef jeg

og bent á, að innskotsgreiu frá safnanda Sturlungu, sem nefnir

Ketil prest og kvonfang hans, er skeytt aftan við Haukdæla-

þáttinn.'^ Á bls. 257. hef jeg og tekið það fram, að safnandinn

n)uni hafa bætt við lofsorðinu »ágætr maðr«, þar sem f»orlákr

faðir Ketils prests er nefndur í íslendinga sögu. í frásögninni

um víg Tuma Sighvatssonar er sagt mjög greinilega frá vígi

Bárðar Snorrasonar; föðurbröður Narfasona, og hef jeg þar sýnt,

að sú sögn muni vera frá |>orláki Narfasyni komin í öndverðu

og aukið við af safnanda Sturlungu. |>að er að vísu eitt á móti

þessu, og það er, að handritunum ber hjer ekki saman.^

Af þeim Narfasonum er pórðr langlíklegastur til að hafa

safnað Sturlungu. Vjer vitum, að hann var hjá Sturlu pórðar-

syni i æsku sinni, og er sagt frá því aftast í Sturlungu.^ I

15. þætti hef jeg tekið það fram, að sú frásögn muni vera frá

I>órði sjálfum, og á þeirri skoðun hefur bæði Sveinn Skúlasoa

og Guðbrandur Vigfússon verið. Virðist pórðr hafa verið læri-

sveinn Sturlu. Helga, kona Sturlu, var og náskyld Narfasonum

(öðrum og þriðja). Enginn maður er líklegri enn J>órðr til að

hafa gefið Sturlu þann vitnisburð, sem hann fær í Sturlungu-

formálanum: »hann vissum vér alvitrastan ok hófsamastan« Um
hann einn af þeim bræðrum vitum vjer, að hann bjó að Skarði,

höfuðbóli ættarinnar, og við þann stað er Geirmundar þátturinn

bundinn sterkum böndum.

í sambandi við þetta skal jeg geta þess, að í 321. k. »Í8-

lendinga sögu« (Sturl^), sem er úr í^orgils sögu, er mjög greini-

lega sagt frá því, að maður nokkur, sem hjet Saura-Sveinn, kom
að Kolbeinsstöðum til Narfa, föður þeirra bræðra, með brjef,

' Sbr. hjer að framan á B83.—384. bls.

* 310. bls. hjer að framan.

^ Sjá hjer að framan á 378.-379. bls.

* Síurl.^ IIÍ, 307. bls. ^JI 278. bls.

* Safa til sögu ísl. I, 592. bls, Sturl.' I Prolegomena civ. bls.



506 UM STUKLUNGU.

sem áttu að fara til Sighvats Böðvarssonar, og fylgdu orð frá

Gizuri jarli til Narfa, að senda brjefin áleiðis. »Tar ekS segir

hann, 'eigi sendr lengra*. För hann þar með Ingigerði As-

hjarnardöUur, er Ketill Ketilsson hafði barnat. TöJcu þati

Valgerður, systir hans (o: Ketils), við henni^ oh Narfí prestr^

m sendi bréf til Staðar«. Enn þessi brjef vóru ekki frá Gizuri,

heldur falsbrjef frá Hrafni Oddssyni, gerð til að tæla Sighvat í

gildru, »En er Sighvatr varð þessa varr, heitaðisk hann at

ræna Narfa prest, en þó fórsk þat fyrir*.^ IJtúrdúrinn um
Ingigerði sýnir, að þessi sögn hlýtur að vera frá einhverjum,

sem var á Kolbeinsstöðum, þegar Saura-Sveinn kom. Oðruni

hefði ekki dottið í hug að segja frá þessu. Jeg held því, að

þetta sé viðbót frá pórði Narfasyni.

Um Narfa prest Snorrason, föður þeirra bræðra, vitum vjer,

að Guðmundr biskup Arason vígði hann einhverri hinni lægri

vígslu og lofaði honum að vígja hann til prests. í^etta hefur

»miðsaga« Guðmundar eftir porláki syni Narfa,^ og hlýtur það

að hafa orðið nokkru fyrir andlát biskups 1237. J>á hefur Narfi

efiaust verið ungur, h'klega ekki eldri enn 17 vetra, og er þá

fæddur laust fyrir 1220. f>etta kemur heim við það, að Bárðr

bróðir hans var 1 Orlygsstaðabardaga 1238.^ Narfi fjekk síðan

Valgerðar, dóttur Ketils prests |>orIáks3onar og Halldóru J>or-

valdsdóttur. Halldóra var alsystir Gizurar jarls, og er talin elzt

af börnum þeirra f>orvalds Gizurarsonar og fóru Guðmundar-

dóttur, er giftust 1197^ Er hún því fædd um 1200 og dóttir

hennar Valgerðr líklega um 1220, eða litlu síðar, svo að ekki

hefur verið mikiU aldursmunur þeirra hjóna, Narfa og Valgerðar.

Hvenær Narfi fjekk hennar, vitum vjer nú ekki, enn árið 1253

er hans getið í f>orgils sögu, og er hann þá með tengdaföður

sínum á Kolbeinsstöðum, og má ætla, að hann hafi þá verið

kvongaður,^ |>eir Narfasynir munu því vera fæddir um miðja 13.

öld. J>egar biskupar tóku að framfylgja stranglega lögum kirkjunnar

^ Svo á að rita og svo stendur í eldri útgáfunni, enn >hónum* í

Sturl.', sem er rangt. (Sjá Eggert Brím í Arkiv f. nord. filol. VIU

(N. F. IV), 866. bls.).

' Sturl.^ III, 190.-191. bls. MI, 253. bls.

' Bisk. I, 596. bls.

^ Bisk. I. 596. bls. Sturl.^ II, 218. bls. 374. bls.

* Sbr. Jón þorkelsson, GizUrars, 7.—8. bls.

• Sturl.' III, 168, bls. ^II, U5. bls.
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um einlífi klerka/ lá við, að Narfi yrði að láta af prestskap eða

skilja við konu sína. Enn hann fór þá utan og fjekk erkibiskups-

leyfi iil að þurfa ekki að skilja við Valgerði og halda þó vígsl-

um.2 Narfi dó árið 1284.^

í>eir vóru þrír bræðurnir og urðu allir lögmenn, porlákr

þrisvar (1290—1291, 1293—1295 og 1298—1299), í>órðr tvisvar

(1296—1297 og 1300) og Snorri einu sinui (1320—1329). Jón

Sigurðsson hefur rakið hin helztu æfiatriði þeirra í Lögsögumanna
tali og lögmanna og get jeg vísað til þess.^ porlákr dó árið

1303,** og er þao heldur snemt til þess, að hann geti átt nokk-

urn verulegan þátt í Sturlungusafninu, því að hjer að framan

(á 471. bls.) hef ieg sýnt líkur til, að safuið hafi ekki verið

komið lengra enn aftur í Svínfellinga sögu, þegar Árni Helga-

son varð biskup, enn það var einu ári eftir dauða porláks lög-

manns. J>órðr dó árið 1308.^ Ef hann er höfundur safnsins,

þá hefur hann lokið við það á síðustu æfiárum sínum. Snorri

virðist hafa verið yngstur þeirra bræðra og lifði lengst — dó

1332.^ Hann var mikill vinur Árna biskups |>orlákssonar

og virðist hafa búið á Suðurlandi.^ Jón Sigurðsson telur það

líklegt, að Snorri hafi flutt sig að Skarði eftir dauða |>órðar

bróður síns, enn það er alveg óvíst.

Niðurstaða þessarar rannsóknar er þá sú, sem nú skal

greina. Sturlungusafnið er til orðið á fyrstu árum 14. aldar-

innar. Höfundur þess virðist vera einn af Narfasonum, líklegast

í^órðr. Handritið 122A er í fiestum atriðum samhljóða þessu

^ þetta virðist hafa verið á dögum Árna biskups þorlákssonar. Vjer

vitum, að Heinrekr biskup og Brandr biskup reyndu að banna

vígðum mönnum að kvongasl, enn þeir virðast ekki hafa farið svo

langt að heimta, að þeir, sem kvongaðir vóru, skyldu skilja við

konur sínar. Bisk. I, 682. bls., sbr. Dipl. Isl. I, 517.—518. bls.

' Bisk. I, 596.-597. bls.

Isl. annálar (Gottskálksannáll).

' Safn til s. Islands II, 44.-45., 46., 48.-49. og 58.-59. bls,

* Islenzkir annálar.
* ísl. annálar.
' ísl. annálar. Konungsannáll telur þó andlátsár Snorra 1331.

* Bisk. 1, 725., 727. og 730. bls.
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frumriti Sturlungusafnsins. Um miðja öldina tdk forsteinn

ábóti böllóttr afskrift af hinu upphaflega safni frænda sinna og

jók inn í það porgils sögu. 122B er aftur heinlínis eða óbein-

línis afskrift af Sturlungu porsteins ábóta.^

Safnandi Sturlungu hlýtur að hafa verið mjög fróður í sögu

landsins. Einkum og sjer í lagi er það Ijóst, að hann hefur

gert sjer mikið far um að skilja tímatal þeirra sagna, sem hann

tekur upp í safnið, því að tíraatalið er sá leiðarsteinn, sem hanu

áttar sig á í niðurskipun sagnanna. f>að er ekki lítið vanda-

verk að rekja upp margar einstakar sögur, er samtíða verða, og

fljetta þær hverja í aðra, svo að vel fari á og ekki verði snurða

á tímatalinu. Víðast hvar tekst safnandanum þetta furðu vel.

|>ar sem tvær sögur segja frá sömu viðburðunum, hvor frá sínu

sjónarmiði, þýtur hann oft úr einni í aðra, og lýsir sjer þá

oft eigi lítil íþrótt í niðurskipuninni. |>að væri fróðlegt að sýna

þetta út í æsar, enn til þess er nú ekki tóm að sinni. Ein-

ungis skal jeg leyfa mjer að taka fram eitt eða tvö Ijós dæmi.

I frásögninni um tildrög Örlygsstaðabardaga hefur safnandinn

haft fyrir sjer tvær sögur, Gizurar sögu og Skagfirðinga og

íslendinga aögu. Hann hleypur úr einni í aðra og tekur sinn

kaflann úr hverri sögunni á víxl. íþrótt niðurskipunarinnar

lýsir sjer hjer einna berast í því, að hann skipar saman sögun-

um um drauma þeirra Gizurar forvaldssonar og Sturlu Sighvats-

sonar, til þess að mótsetningin komi því Ijósar fram.^ Líka

má benda á samsetning frásagnarinnar um aðför þeirra Órækju

og Sturlu í>órðarsonar að Gizuri.^

^ Skyldleiki handritamia verður því á þessa leið:

Frumsafn Sturlungu (c. 1300-1308)

122A Safn þorsteins ábóta

(um 1340) (um 1850)

I

122B
(um 1400)

^ Sjá hjer að framan á 327.-330. bls.

= Sjá hjer að framan á 331,—333. bls.
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Sjálfstætt rit er Sturlunga auðvitað ekki. Höfundur hennar

tekur að eins upp rit eldri höfunda svo að segja óbreytt. Hann
er safnandi enn ekki sjálfstæður sagnamaður. Viðaukar þeir,

sem eru frá honum sjálfum, eru svo litlir í samanburði við hið

stóra ritsafn hans, að þeir eru varla teljandi. Ef vjer ættum

völina, þá mundum vjer heldur kjósa að eiga allar hinar ein-

stöku sögur óbreyttar og sjálfstæðar enn þetta stóra safn. Enn
þær eru nú íiestar glataðar og ekki til nerna í Sturlungusafninu.

Vjer megum því vera safnanda Sturlungu þakklátir fyrir, að

hann hefur varðveitt fyrir oss svo margar og merkilegar sögur.

Ef Sturlungusafnið hefði glatazt, þá mundi »standa ófult og opið

8karð« í sögu íslands.
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ATHUGANIR
viö fornættir nokkrar, er koma fyrir í Stnrlnnga*sðga

eptir

Egg'ert Ó. Brím.

Helztu ættir, er konaa við Sturlungu, svo sem Sturlungar

(aðalkvíslin), Seldælir, Vatnsfirðingar, Svínfellingar, Oddaverjar og

Haukdælir, eru allgreinilega raktar í sögunni, svo að þeir, er um
þær hafa fjallað, hafa eigi stdrum villzt í tali þeirra. En ýmsar

aðrar ættir, sem minna segir frá, en þó eru allmerkar, eru miðr

greinilega eða þá lítt eðr ekki taldar fram, og hafa ættartöfl-

urnar við síðari útgáfu Sturlungu (Oxford 1878) lítt eðr ekki úr

því bætt, enda eru þær óskipulegar, ófullkomnar og víða rangar.

Annars vegar eru ýms ættasambönd á tímum Sturlunga, sem lítt

hafa verið athuguð eða skýrð, eða þá rangskýrð. Tilgangr eptir-

farandi greinar er meðfram sá, að leiðrétta nokkrar villur, er

koma fyrir í ættum í Sturlungu, bæði í handritum hennar og

ttieðfram í síðari útgáfunni eingöngu, og annars vegar sá, að

benda á ýms ættasambönd, er eigi hefir verið veitt nægileg

öptirtekt.
, Ættir þær, er hér verða nokkuð raktar og rann-

sakaðar, eru þessar:

1. Eeykhyltingar. 9. Kyn Eyjólfs prests Halls-

2. Ætt frá Geirmundi heljar- sonar.

skinni. 10. Fornungar.

3. Reyknesingar. 11. Hítdælir.

4. Krákneflingar. 12. Möðrvellingar.

5. Kyn fórðar undir Felli. 13. Kyn Jóns sona,

6. Kyn Bitru-Odda. 14. Vallverjar.

7. Ætt frá Gunnsteini fóris- 15. Ætt frá f>orleifi skeifu.

syni. 16. Lundarmenn.
8. Gilsbekkingar. 17. Húnröðlingar.

1. Reykhyltingar (St.^ i. 4. sbr. 78., ísL s.^ i. 63.-65.
«br. 126.). — Erölfr að Ballará er í St. og Mb. (Melabók af

33
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Landnámu) talinn 'Kjallaks son', en í Ln. (Landnámu, meginmáli

útgáfunnar, Sturlubók) 'Hróalds son' (bróður Hrólfs ins auðga í

Geitlandi) Ulfs sonar í Geitlandi Gríms sonar ins háleyska.

fykir víst mega teJja, að Hrólfr hafi verið 'Hróalds son', og hafi

sá haft 'Kjallak', son Hrólfs, í huga, er fyrstr hefir ritið hann

'Kjallaks son'. Börn Hrólfs að Bailará voru þessi: a. porlaug

gyðja Hrölfsdötfir, er átti Oddi Ketils son gufu (vanalega nefndr

Oddi 'Yrarson*, og nefndr 'Oddr*). b. KjallaJcr Erölfsson, að

Lundi i Reykjardal syðra, faðir KoUs að Lundi, er var 'höfðingi

mikiir (Harðars.), föður Bergþórs, er átti Hallgerði Kleppjárns-

dóttur ins gamla úr Flókadal J>órólfs sonar viligils (Ln.). c, lU-

hugi inn rauði Hrölfssonj á Hraunsási og að Hofstöðum í Reykjar-

dal inum nyrðra og síðast að Hólmi iðra á Akranesi, faðir Hall-

dórs að Hólmi, föður Illhuga, er sótti við til kirkju að Hólmi

(ísl. s.^ i. 51.). fórríðr hét dóttir Illhuga Hrólfssonar, er áttí

Snorri goði. d. S'ólvi Hrölfsson í Geitlandi, er komizt hefir að

Geitlandi eptir Hrólf inn auðga, föðurbróður sinn. Hann var

faðir pórðar í Reykjaholti og Helgu, móður ^orláks á Melum,

föður Magnúss á Melum, föður Snorra á Melum, löður Hallberu,

er átti Markús á Melum fórðarson. Sonr ^örðar Sölvasonar í

BeyJcjaJiolti, er þar hefir fyrstr búið, að minnsta kosti sinna ætt-

manna, hefir verið Magniis prestr pörðarson í Reykjaholti, Svo

er talið 1 St., en í Ln. er inn í skotið tveim liðum: ^SöIva' og

'J>órði', í milli pórðar Sölva sonar Hrólfs sonar og Magnúss

prests J>órðarsonar. J. S. hefir tekið eptir, að rangleg endr-

tekning nafnanna 'SöIva' og 'pórðar' muni eiga sér hér stað í

Ln., og hefir leiðrétt það (ísl. s.^ i. 487. sbr. Tab. i.), enda getr

það og eptir tímanum trauðlega verið rétt, að Magnús prestr

fórðarson í Reykjaholti hafi verið sonarsonarsonr l^órðar í Reykja-

holti Sölva sonar Hrólfs sonar. En G. V. hefir, í stað þess að

fylgja St., þótzt leiðrétta hana, með því að skjóta inn í þessuin

tveim liðum, 'SöIva' og 'f>órði\ eptir St., og þenna innskots-

J>órð kallar hann 'prest* og telr hann fyrstan þeirra ættmanna ^

Reykjaholti, en pórð Sölva son Hrólfs sonar lætr hann búa i

Geitlandi (beint ofan í Ln.) og segir enn fremr, að sama WiIIan

(úrfelliug tveggja liða), sem komi fram á bls. 4. í St.^, sé og

endrtekin á bls. 78., en þar er alls eigi talin fram ætt Magn-

úsar prests fórðarsonar (St.^ ii. 478, og Gen. ii. 5., bls. 490.).

Börn Magnúsar prests í Reykjaholti voru þessi: a. Oddný

Magnúsdöttir^ stjúpmóðir Magnúss biskups Einarssonar (Bp.



76. — Magnús biskup var vígðr ^^/lo 1134, og var þá vetri

meirr en hálflertugr, og hefir því verið fæddr 1098, og má þar

af marka aldr stjúpmóður hans og föður hennar). b. pórör

Magnússon í Beykjaholti, er þar bjó 1120 (St.» i. 25.), faðir

Helgu, er átti Böðvarr (f 1187) í Görðum |>órðarson. Dóttir

þeirra var Guðný, móðir Sturlu sona, en sonr |>órðr í Görðum,
faðir Markúss á Melum og bræðra hans. c. Solvi Magniisson^

6r veginn var 1129. Synir Sölva Magnússonar voru Ölafr prestr

Sölvason að Helgafelli og Páll prestr Sölvason í Reykjaholti

(t 1185). Börn Fáls prests Söhasonar og |>orbjargar Bjarnar-

dóttur (t 1181) voru þessi: a. Brandr prestr (t 1183). b. Magnús
prestr að Helgafelli og í Reykjaholti. c. forlaug, er átti pórir

prestr í>orsteinsson inn auðgi í Deildartungu (t 1178, Ann.).

d. Arndís, er átti Guðmundr inn dýri (t 1212. í St.^ Ind. ii. er for-

laug Pálsdóttir látin vera bóndalaus, en Arndís kona þeirra beggja,

Þóris ins auðga og Guðmundar ins dýra). Magnús prestr Fálsson og

Hallfríðr |>orgils dóttir Ara sonar ins fróða létu Reykjaholt af

höndura við Snorra Sturluson (1206: St^ i, 211. sbr. Reykjah.

máld.), og gekk það höfuðból svo úrættis. J>au Magnús og Hall-

fríðr önduðust bæði 1223. Synir þeirra voru Brandr og Ari, er

litlir hafa orðið þrifamenn.

Niðjar Hrólfs að Ballará (— að telja frá Sölva í Geitlandi,

syni hans), þeir er uppi voru um og eptir 1200, hafa þannig

^lmennt verið í 8. lið frá honum, svo sem Sturlu synir, bæði í

loóðurætt, svo sem sýnt hefir verið, og sömuleiðis í föðurætt

([íannig: Hrólfr að Ballará ~ porlaug gyðja — Hallveig Odda-

dóttir — Snorri — Gils — |>órðr — Sturla í Hvammi —
Sturlu synir), fórðar synir Böðvarssonar og Magnúss synir Páls-

sonar. Sama verðr niðrstaðan, ef talið er frá Illuga inum rauða

Brólfssyni. Dætr |>órríðar dóttur hans og Snorra goða voru þær

Sigríðr og Unnr. Sigríði Snorradóttur átti fyrr Brandr inn örvi

Vermundar son ins mjóva, en síðan Kolli í Bjarnarhöfn pormóðsson

I^orláks sonar. Son þeirra Brands var Halldórr, faðir Yngvildar,

ttióður Hjörleifs Gilssonar (t 1225), föður Árons Hjörleifssonar

(Arons s., kap. 1.), en son þeir Kolla — ætlum vér, að verið

^afii sbr. síðar um Keyknesinga — Úlfheðinn KoIIason, faðir

Rannveigar, móður Ulfheiðar (t 1200), móður Guðmundar bisk-

^Ps Arasonar. Unni Snorra dóttur goða átti síðar Sigurðr fóris

spn hunds (Eyrb. s.). |>eirra dóttir var Kannveig, er átti Jón
Arnason, og var þeírra sonr Víðkunnr í Bjarkey, faðir Erlings,
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föður Víðkunns, er fell átján vetra 1182 (Fms. viii. 184.—

185.). Samkvæmt þessu sýnist auðsætt, að Eeykhyltinga-kyn sé

rétt rakið í St., en að 'Sölvi' og 'f>(5rðr', er Ln. telr um fram,

eigi úr að falla, og sé þau nöfn að eins röng endrtekning.

2. Ætt frá Geirmundi heliarskinni (St.^ i. 5., 8., ísl. s.^ i. 125.,

134.—135.). — Ln. telr, að Geirmundr heljarsldnn væri tvíkvæntr

og væri fyrri kona hans Herríðr Gauts döttir Gautreks sonar, en

aíðari kona hans J>orkatla Ófeigs dóttir J>drólfs sonar (— naum-

ast er sennilegtj að Ófeigr, faðir porkötlu, haii verið sonr pór-

hrólfs fasthalda að Snæfjöllum: Isl. s.^ i. 155. sbr. ath. 14.).

Dóttir þeirra Geirmundar og Herríðar var 'Ýrr (eða Tri', — Mb.

telr hana þó dóttur f>orkötlu, og mun það ósannara), en börn

þeirra Geirríðar og f>orkötlu voru: »Geirríðr ok . . .« (eyða fyrir

nafni eða nöfnum í Ln.). f>essa eyðu sýnist mega, að minnsta

kosti að nokkru leyti, fylla eptir Sturlungu, því að hún nefnir

dóttur Geirmundar Arndísi, er mun hafa verið dóttir þeirra J>or-

kötlu. — "fri Geirmundardóttur átti Ketill gufa Örlygsson land-

námsmanns í Aðalvík, en Arndísi átti Hyrningr Ólafsson, dótt-

urson (son Helgu, dóttur) Steinólfs ins lága í Fagradal land-

námsmanns. Synir Ketils gufu og Ýrar voru þeir |>órhallr ok

Oddi (^Oddr'). Oddi Ýrarson átti f>orIaugu Hrólfs dóttur frá

Ballará (sjá Reykhyltinga-kyn), og var þeirra dóttir Hallveig, or

átti Jörundr |>orgilsson. í>eirra sonr var Snorri, faðir Gils, föður

í>órðar, föður Sturlu í Hvammi (f 1183). Börn í>órhalls Ýrar-

sonar voru þau f>orbjörn og Hallvör, er átti Börkr, sonr f>or'

móðs á Álptanesi f>jóstars son á Álptanesi (— svo sýnist, sem

þeir feðgar hafi átt heima einhvers staðar á Álptanesi suðr,

eigi á Álptanesi á Mýrum, því að þar bjuggu um það leiti Yngv-

arr mágr Skallagríms og ættmenn hans: J>orgeirr c. 978: Egil^

8.). Sonr þeirra Hallvarar var pórðr, faðir Auðunnar í Brautar-

holti. f>essi ættliðr frá Geirmundi er í St. rangtalinn þannig-

»Ýrr, móðir fórodds, föður Brodda (eða *Odda'), föður Hallberu,

er átti Börkr, sonr |>ormóðs í>jóstarssonar«. Nöfnin 'fóroddr

og *Broddi' (^Oddi') munu vera svo til komin, að ritari hefir haft

þá báða í huga, sonu Ýrar (og Ketils), pórhall og Odda, og

hefir því ritað, en þó misritað, nöfn þeirra beggja, og gleyiö*^

síðan að strika eða púnkta út annað nafnið. Ætla má víst, að

' 'Hallvör* 1 Ln. sé réttara en 'Hallbera, í St. (— 'Hallberu' nafn

tamara ritara St.), og að Hallvör, kona Barkar formóðssonar,

hafi verið |>órhalls dóttir Ýrarsonar, svo sem talið er í Ln.
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Dóttir J>orbjarnar pórhallssonar var f>orgerðr, er Snærir átti

þöroddsson. |>eirra sonr var Oddi, faðir J>orgils Odda sonar,

föður Einars |>orgilssonar á Staðarhóli (f 1185). — Dóttir

Hyrnings Ólafssonar og Arndísar Geirmundardóttur var Friðgerðr,

póroddr átti. |>eirra son var Snærir, faðir Odda, föður f>or-

gils, föður Einars á Staðarhóli. f>annig hefir Einarr J>orgils-

son verið í 8. og 7. lið frá Geirmundi (o: 7. maðr frá Ýri. en

6. maðr frá Arndísi, dætrum Geirmundar) og Sturla fórðarson

hefir verið í 8. lið frá Geirmundi (7. maðr frá Ýri Geirraundar-

dóttur svo sem Einarr). — Eptir tímanum til væri ekkert því

til fyrirstöðu, að pórhallr goði Oddason, er átti Bergþóru Ólafs-

dóttur pá (Egils s., útg. 1886—88, bls. ^283.), hafi verið sonr

Odda Yrarsonar, og hefði þau þá verið systkinabörn pórhallr goði

Odda son og f>orIaugar Hrölfsdóttur frá Ballará og f>órríðr, kona

Snorra goða, Illbuga dóttir rauða Hrólfs sonar frá Ballará.

3. Reyknesingar (St.^ i. 6., 8., 40., 87.-88. o. v., ísl. s.^

i. 129.—130., 361. )• — Reyknesinga-kyn er, svo sem kunnugt

er, frá Ulfi inum skjálga, er nam Reykjanes, föður Atla ins

rauða, föður Más á Hólum á Reykjanesi (Reykjahólum), föður

Ara Mássonar, er sæhafi varð til Hvítramannalands. Ari Más-
son á Reykjahólum er talinn með mestu höfðingjum á Islandi

980 (Kristni s., kap. 1.). Kona hans var f>orgerðr Alfs dóttir

úr Dölum. Synir þeirra voru forgils Arason á Reykjahólum og

Guðleifr Arason (Kristni s., kap. 14.) og lUhugi Arason (Fóstbrs.,

kap. 5.), faðir IViás, er átti Jódísi Illhuga dóttur ins ramma úr

Langadal inum ytra (ísl. s.^ i. 102). í St.^ i. 88 = Bp. i. 409

sýnist enn fremr svo talið, að Ari Másson hafi átt dóttur, er heitið

hafi 'J>órný' (St. eða 'f^órarna': Gsb.), er átt hafi KoUi f>orláksson,

bróðir Steinþórs á Eyri, og verðr síðar gjörr um það talað. —
Porgils Arason á Reykjahólum var höfðingi mikiU. Hjá honum
^ar Grettir Ásmundarson og þeir fóstbræðr J>orgeirr og þormóðr
einn vetr (lOi^/i?: Grettis s., Fóstbr. s.). í>orgiIs átti Grímu
Hallkels dóttur úr Hvitársíðu, systur Illhuga ins svarta á Gils-

bakka, er fyrr hafði átta |>orkelI, son Lón-Einars (ísl. s.^ i. 67.,

^ö'). Börn forgils Arasonar voru þessi: a. Ari á Reykjahólum.

I>órríðr, er átti Steinþórr á Eyri forláksson; þeirra son Gunn-
laugr, er átti pórríði ina spöku Snorra dóttur goða. c. Val-

gerðr, er átti Gellir að Helgafelli (f 1073) I>orkeIs son Eyjólfs

^onar; þeirra son |>orgils, faðir Ara ins fróða (Laxd. s., 78.
kap.). — j^^.^- porgilsson á Reykjahólum átti Guðrúnu Ljóts



dóttur Halls sonar af Síðu. Um það ferr St.^ i. 6. þessum orð-

um: »Lj()tr Hallsson var faðir Guðrúnar, móður Einars Ara-

sonar, ok Steinunnar, móður Guðmundar, ok Hallberu, móður

f^orgils^ föður Húuboga, föður Snorra, föður Narfa, föður Skarðs-

Snorra«. f>ó að svo mætti skilja málsgrein þessa, sem Ljótr

Hallsson hafi verið faðir Guðrúnar og Steinunnar og Hallberu,

þá er víst, að sú skilning er réttari, að Guðrún Ljótsdóttir liati

verið móðir þeirra Einars Arasonar og Steinunnar og Hallberu.

Börn Ara forgilssonar og Guðrúnar Ljótsdóttur hafa því verið

þessi: a. Einarr, b. Steinunn, c. Hallbera, og enn fremr voru

börn þeirra eptir öðrum heimildum: d. fórkatla, e. |>orsteiun,

f. Klémet (eða *Klémetr'). Klémet Arason var drepinn í Noregi

1139 (Fms. vii. 223.). Dóttir porsteins Arasonar var Steinvör,

er átti f>orsteinn Gellisson að Fróðá (St.^ i. 38., — líklega faðir

— móðurfaðir? — |>orsteins Gyðusonar í Flatey, f 1190). por-

Jcötlu Aradóttur átti Arnórr Klængs son og Halldóru Arnórs

dóttur kerlingarnefs (ísl. s.^ i. 361.^ == St.^ ii. 500.'*^ það er

óefanda, að þar berr í staðinn fyrir 'móðir porsteins' að lesa:

'móðir Arnörs\ og hefir þá Arnórr Klænefsson heitið eptir móður-

föður sínum, Arnóri kerlingarnef). f>eirra son var porsteinn,

faðir Klængs biskups (f 1193). Steinunni Aradöttur átti Brandr

Gísla son Eyjólfs sonar f>orkeIs sonar ins auðga alviðrukappa

(Isl. 8.^ i. 143.), og var þeirra son Guðmundr prestr í Hjarðar-

holti (f 1151) Brandsson, sem án efa hefir verið faðir Magnúsar

prests Guðmundarsonar í Hjarðarholti, er fekk Sighvati Sturlu-

syni í hendr staðinn í Hjarðarholti vorið 1197 (St.^ i. 199; —
eigi er ólíklegt, að hann hafi verið sá Magnús prestr, er reíð

norðr með Sturlu í>órðarsyni, er hann fekk Ingibjargar J>orgeir3

dóttur úr Kristnesi Hallasonar: St.2i. '43.). Hallberu Aradöttur

átti Oddi Snærisson (St.'-^ i. 8.'^-®), og var þeirra sonr J>orgils á

Staðarhóli, faðir Einars porgilssonar (f 1185). J>að er ómót-

mælilegt, að svo hefir verið, því að sökum slíkrar frændsemi við

Keyknesinga komst J>orgils Oddason að Reyknesingagoðorði. pað

getr því engan veginn verið rétt, sem segir í áðr tilfærðum orð-

um St., að Hallbera Ara dóttir I>orgiIs sonar og Guðrúnar Ljóts-

dóttur hafi verið »mó6ir J>orgil3, föður Húnboga, föður Snorra,

föður Narfa, föður Skarðs-Snorra«. f>eir gátu eigi verið 'bræðr

sammæðra (né systra synir, er hvortveggja hefði *HaIlbera

heitið) í>orgiIs Oddason og E>orgiIs, faðir Húnboga í Skaröi (sem

mun vera sami maðr og 'forgils Hafliða son': St.^ i. 6^^, þó að
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EQÍsjafnt hafi fram gengið ættliðir frá sonutn hans, Húnboga og

Dálki, ef enginn liðr er fallinn úr ætt Dálks, sem eigi þarf að

vera). Hefði Húnbogi forgilsson í Skarði verið brððurson f>or-

gils Oddasonar, myndi hann hafa veitt honum eindregið fylgi í

tnálum þeirra Hafliða Mássonar, en hann og f>órðr Gilsson gjörð-

ust fyrirmenn þeirra, er réðust til meðalgöngu, þá er Hafliði reið

vestr til féránsdöms. Svo myndi og svo náin frændsemi þeirra

glöggvara tekin fram en svo, að telja hvorn þeirra forgilsanna

(Odda son og Hafliða son) son Hallberu Aradóttur, með því að

og höfundr forgils sögu og Hafliða lætr sér einkar annt um að

tilgreina mága J^orgils Oddasonar, enda fjarmægðir við hann.

Enn fremr sýnist sem Húnbogi hafi verið eldri maðr en f^orgils

Oddason (Snorri Húnbogason f 1170 og synir hans forgils og

Narfi t 1201 og 1202). fað er eigi hugsandi, að höfundr Geir-

mundar þáttar (sem eigi er annað en upphaf f>orgils sögu og

Hafliða) eða ættartölunnar, er við þáttinn er tengd, hafi eigi

vitað betr. Menn verða því að ímynda sér, að eitthvað, er

staðið hafi í frumhandriti sé úr fallið í þeim St. handritum, sem

nú eru til, eptir orðunum: »móður porgils*, (St.^ i. 6^), og að

þar hafi staðið: »móður f>orgils Oddasonar« og svo eitthvað

meira, er ekki verðr í ráðið, sem að líkindum hefir tengt ætt

í>orgils, föður Húnboga, við fyrirfarandi ætt. p6 er eigi víst, að

ætt Húnboga |>orgilssonar hafi staðið í neinu sambandi við ætt

Reyknesinga eða Síðumanna.

Börn Einars Arasonar á Eeykjahólum voru þessi: a. Ingi-

niundr prestr Einarsson á Reykjahdlum (f 1169), er gaf for-

gilsi Oddasyni, frænda (föðursystursyni) sínum Eeyknesinga-goð-

orð, fræðimaðr og skáld og höfðingi mikiU í skapi, er síðastr bjó

þeirra ættmanna á höfuðbóli ættarinnar. b. Ari Einarsson, er

átti f>orbjörgu Vermundar dóttur ins auðga frá Hvoli í Saurbæ

(St.2 i. 40.). c. Guðrún EinarsdöUir, móðir Einars Ögmundar-

sonar á Sandi (á Hálogalandi), er veitti Sigurði slembidjákn

vistir vetrinn ll^s/ss (Fms. vii. 215., 344.). d. Hallbera Ein-

ctrsdöttir
(f 1180), er átti í>orgeirr Hallason undir Hvassafelli

(t 1169). peirra son var Ari, er fell á Byðjökli 1/2 1167, faðir

Guðmundar biskups Arasonar. |>annig er Guðmundr biskup í

föðurkyn sitt 7. maðr frá Ara Mássyni. í móðurkyn sitt sýnist

hann vera talinn 7. maðr frá Ara Mássyni þannig: Ari Másson
— fórný (eða pórarna) Ara dóttir af Eeykjanesi = pormóðr

Kollason — Kollí — Úlfheðinn — Sleggju-Gunnarr — Úlfheiðr
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— Guðmundr Arason. p6 að ættliðirnir frá Ara Mássyni til

Guðmundar Arasonar komi þannig allvel heim svo í möðurætt

hans sem í föðurætt, þá er hætt við að móðurættin sé eigi rétt

rakin til Reyknesinga. Ln. og Eyrb., er telja nákvæmlega börn {>or-

láks Ásgeirssonar á Eyri, nefna engan son hans, er KoUi hafi

heitið. Annars vegar gat nauraast eða ekki átt sér stað, að

brdðursonr Steinþórs á Eyri hafi átt föðursystur konu hans, sem

þá hefði orðið að vera. Að vísu er eigi tekið fram, að |>drný

(-arna) Ara dóttir af Reykjanesi. er þormóðr Kollason hafi átt,

hafi verið dóttir Ara Mássonar, en hún gæti eptir tímanum

eigi vei hafa verið dóttir Ara f>orgilssonar, þvi að Guð-

mundr Arason yrði þá í móðurkyn 9. maðr frá Ara Mássyni, þó

að hins vegar færi vel á, að bróðursonr Steinþórs á Eyri hefði

átt bróðurdóttur konu hans. En víst sýnist mega telja, að Eyr-

byggja og Landnáma teli öll börn f>orláks á Eyri, er upp hafa

komizt og ættir hafa frá æxlazt, fað liggr því eigi fjarri að

ætla, að faðir Úlfheðins KoIIasouar hafi verið KoIIi í Bjarnar-

höfn J>ormóðs son á Bakka f>orláks sonar, er áttí Sigríði Snorra

dóttur goða (Eyrb., s. kap. 65.), og sé »Kolla sonar« : St.^ i.

882^ ==Bp. i. 409.2 ofaukið á síðara staðnum. Ef svo er rétt til

getið, þá hefði Úlfheðinn Kollason eigi verið af Reyknesinga-

kyni, þar eð vér vitum, að pormóðr J>orláksson átti forgerði

|>orbrands dóttur úr Álptafirði (Eb., Ln.), neraa ef jþormóðr heföi

áðr átta fórnýju Ara dóttur Más sonar, föðursystur 5>órríðar, er

átti Steinþórr bróðir hans, sem vera mætti að verið hefði.

4. Krákneflingar (St.M. 6., 193., ísl. s.^ i. 138., 143.—144.).

— »Véný var enn dóttir f>orsteins (o: porsteins Oddleifs sonar

Geirleifs sonar, er nam Barðaströnd), móðir f>órðar krákunefs.

faðan eru Kráknefíingar komnir« (ísl. s.^ i. 138., — faðérni

í>órðar krákunefs eigi greint né kyn hans niðr á við). »Móðir

Skarðs-Snorra var Guðrún J>órðar dóttir Oddleifs sonar f>órðar

sonar krákunefs« (St.^ i. 6., — faðerni f>órðar krákunefs og eigi

greint). Framætt pórðar krákunefs sést af St.^ i. 193. í>ar er

hann talinn »forvalds son f>órðar sonar porkels sonar ins auðga

úr Alviðru« (— þar er 'krákunef*s-auknefninu sleppt). Ln.

nefnir 'pórð* son porkels ins auðga alviðrukappa |>órðar sonar

í Alviðru landnámsmanns Víkings sonar, en enga greinir Ln.

niðja f>órðar f>orkelssonar. í Fms. xi. 158. Flb. i. 123.

er pórðr örvöndr, er var í bardaganura á Hjörungavogi

talinn sami maðr og þórðr f>orkelsson úr Alviðru; en Ln.
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telr |>órð örvönd bróðurson porkels, son |>orvalds ins hvíta

í>órðar sonar Víkingssonar, og mun það vera réttara, enda virð-

ist vera nokkurt hik í frásögninni í Jómsvíkinga sögu, þar sem

segir: »ok verðr hér svá sagt, at þeir forleifr skúina ok f>órðr

örvönd(r) hafi bræðr verit*, en porleifr skúnia er áðr talinn sonr

í^orkels úr Alviðru, sem mun vera rétt. Mætti vera, að pórðr

örvöndr, sonr |>orvald3 ins hvíta, hafi komizt að staðfestu og

mannaforráði J>orkels ins auðga, foðurbróöur síns, er hann var út

kominn. Synir porJcels ins auðga í Alviðru voru fórðr og

Eyjólfr, faðir Gísla, föður Brands, föður Guðmundar prests í

Hjarðarholti, og inn þriði mun hafa verið forleifr skúma. Sonr

í>órðar |>orkelssonar hefir verið porvaldr, svo sem St. telr, og

hefir hann átt Vénýju J>orstein3 dóttur Oddleifs sonar og hefir

sonr þeirra Vénýjar verið pórðr ]crákunef(r). Sonr J>órðar

krákunefs hét Oddleifr (eptir langafa sínum, Oddleifi Geirleifs-

3yni). Börn Oddleifs pórðarsonar krákunefs voru fórðr og

Jóreiðr. Jóreiðr átti börn við Snorra í Vatnsfirði fórðar syni

í>orvalds sonar, |>orvald, er tók Hrafn Sveinbjarnarson af lífi,

og Jórunni, er átti Magnús prestr f>órðarson (Hrafnss., kap. 9.),

og við Bárði Snorra syni Bárðar sonar ins svarta f>óru, er átti

Sveinn fórólfsson (Hrafnss., kap. 8.)- pórðr Oddleifsson átti

Höllu Steinólfs dóttur pórgauts sonar Mj'ra-Knjúks sonar f>or-

valds sonar ins hvíta, og hafa þau f>órðr og Halla þannig verið

að 5. og 6. frá J>órði Víkingssyni. Dætr pórðar Oddleifssonar

og HöUu voru Chiðrún^ kona Narfa prests Snorrasonar, og var

þeirra son Skarðs-Snorri (f 1260), og önnur Steimmn, er átti

Sveinbjörn Bárðarson ins svarta, og var þeirra sonr Hrafn á Eyri

í Arnarfirði (f 1213), og kemr svo heim, að Hrafn Sveinbjarnar-

son væri porvaldi Snorrasyni manni firnari en næsfca bræðri, eða

þeir forvaldr væri að öðrum og þriðja (St.^ ii. 288 = Bp.

i. 654.).

5. Kyn Þórðar nndir Felli (St.^ i. 6.^^). — í St.^ ind. ii.

6r '5>órðr undir Felli' á þessum stað tvítalinn, sem sé sá í>órðr

^ndir Felli, er átti Hallgerði Narfa dóttur, systur Skarðs-Snorra

(t 1260), og er hann á öðrura staðnum látinn vera sami og

Þórðr Gilsson undir Felli inu iðra (f u. 1150), faðir Hvamms-
Sturlu, sem er með öllu fjarstætt. pörðr Gílsson undir Felli

átti, sem kunnugt er, tvo sonu, Sturlu í Hvammi og Snorra.

Snorri pórðarson bjó undir Felli eptir föður sinn, en þá er

hann á alþingi 1171 hafði gengið til handsala við Einar
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8on fyrir Sturlu bróður sinn, en galt ekki fé, þótti honum sér

eigi alls kostar vel sætt í nágrenni við Einar, og fyrir því tó^

hann það til bragös, að hann ^seldi af höndum bú sitt undir

Fjalli (o: Felli; — 'FjalP og 'Feir skiptast iðulega á í St., en

merkja eitt og ið sama), ok tók við Oddr (eða *Oddi': St.'^ i.

41.^^) KróksQarðarson (o: fórarins son króksfirðings), en Snorri

fór til Ballarár til Álfs Snorra sonar« (St.^ i. 62.-63.). Vita-

skuld er, að Snorri muni hafa tekið aptr við búi sínu undir

Felli, þá er þeir Sturla og Einarr voru sáttir orðnir eptir Heið-

arvíg, og fé hans var eigi framar hætta búin af Einari. Börn

Snorra f>órðar sonar eru engin nefnd, en það kemr einkar vel

heim við stað og tíma, að haun hafi verið sá pörör undir Fellij

er átti Hallgerði Narfadóttur, og hefir hann þá tekið þá stað-

festu (Fell ið iðra) eptir föður sinn, og ætlum vér vart geta vafa

á leikið, að maðr Hallgerðar Narfadóttir hafi verið pórðr undir

Felli Snorra son J>órðar sonar Gils sonar. Börn |>órðar (Snorra-

sonar) undir Felli og Hallgerðar eru nefnd þessi: Snorri og Guð-

mundr og Yngvildr, móðir Pétrs í Skógarnesi Snorrasonar.

Snorri póröar son (og Hallgerðar) mun án efa vera sá inn

sami, sem nefndr er »Snorri prestr undan Fe]Ii« og »Fells-Snorri

prestr«. Hann fór vestan til Kolbeins unga til þess að vinna

honum trúnaðareiða með jSturlu J>órðarsyni á Staðarhóli 1242,

og var í brúðkaupinu á Flugumýri 1253 og var einn gjörðar-

manna í milli I>orgil8 skarða og Hrafns Oddasonar 1257 (St^ i.

408., ii. 156., 240.).

Gnðmundr pöröar son (og Hallgerðar) mun án efa hafa

verið sá »Guðmundr undir Fjalli« (eða Telli'), sem allvíða er

nefndr í St. Hana getr fyrst 1226, er forgils Snorrason í

Skorravík vann á Dufgúsi porleifssyni. pá flutti Torfi prestr

Guðmundarson við Sturlu Sighvatsson, »at þar mundi eptir fara

hollusta Guðmundar undir Felli, mágs porgils, ok annarra

Strenda; kvað þá svá skipta mundu trúnaði með þeim f>órði

(Sturlusyni) frændum, sem haun gæfist nú J>orgilsi«. Má af

þessu marka, að Guðmundr undir Fjalli hefir verið einhverr inn

atkvæðamesti búanda á Meðalfellsströnd. Árið 1234 er hann

nefndr, er þeir Sturla og I>órðr (tiggi) pórðar synir Sturlusonar

voru sendir af föður sínum til Meðalfellsstrandar í liðsafnað, og

réðst þá til fylgdar með þeim »Guðmundr prestr undan Felli«

(— 'prestr' er Guðmundr undir Felli eigi nefndr annars staðar en

hér, og kynni að vera, að 'prestr' sé hér rangt og ætti að falla
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úr, því að engi vafi getr leikið á því, að hér sé átt við ina

sama, er ella er nefndr *Guðmundr undir Felli\ — nema ef vera

skyldi að hér væri misritað: 'Guðmundr prestr' fyrir 'Snorri

prestr* o: Fells-Snorri, bróðir Guðmundar). Ár 1235 getr þess,

að Jón forgeirsson á Kvennahvoli fór inn undir Fjall til Guð-

naundar og leitaði liðsinnia hans gegn sambýlismanni sinum

Skíða J>orkelssyni (eða '|>órðarsyni', svo er hann feðraðr: St.^ i.

276^^), er var mikiU vinr Snorra prests Narfasonar, en »þeir

Skarðs-Snorri frændr (o: Guðmundr undir Felli og Snorri prestr)

áttu litt vini saman«. Sama ár fóru Guðmundr undir Felli og

Snorri prestr Narfason og Svertingr porleifsson af hendi Órækju

Snorrasonar norðr á Grund til Sighvats til sáttaumleitunar með

þeim írændum. Ár 1238 sendu þeir Kolbeinn Arnórsson og Gizur

í>orvaldsson með her manns upp á þing, »ok hleyptu þeir upp

þinginu ok flettu vestanmenn klæðum. Ok gekk Ouömundr
pórðarson af þinginu, er mest var fyrir vestanmönnum (— eigi

er annarstaðar nefnt föðurnafn Guðmundar undir Felli; — þessa

staðar getr ekki í St.^ Ind. ii., og er þar hvergi, ekki og við

St.2 i. 6., nefndr 'Guðmundr fórðar son'). Ár 1239 getr þess,

að í>vestan (til Sauðafells; — þar bjó þá Solveig Sæmundar-

dóttir) kom Sturla f>órðarson ok var hann fyrir þeim Saurbæ-

ingum ok Strendum, ok þeir Guðmundr uudan Fjalli«. Ár 1241,

tneðan stóð á Staðarhóls-málum, getr þess, að Sturla pórðarson

fór út undir Fjali til Guðmundar. Ár 1245 fór hann norðr til

Eyjafjarðar á Grund til boðs, er f>órðr kakali helt vinum sínum

(St.2 i. 275., 330,, 336., 363., 386., 389., ii. 67.). Síðar getr

hans ekki og hefir hann að líkindum verið andaðr, er boöið var

á Flugumýri 1253, því að eigi getr hans meðal boðsmanna

Vestan. — í St.^ Ind. ii. er talið svo, að Guðmmidr prestr

Ólafsson (og Guðriðar Narfa dóttur úr Skarði Snorra sonar) hafi

Verið sami maðrinn og 'Guðmundr undir Fjalli', en það er engan

Veginn sennilegt, og engi líkindi til, að hann hafi komizt að

þeirri staðfestu. Guðmundr prestr Ólafsson hefir þó verið merkr

íDaðr. Hann fór norðr í Skagafjörð á fund í>orgils Böðvarssonar

öJeð sáttaboð af hendi Hrafus og Sturlu 1255, og var einn

gjörðarmanna í miUi Hrafns og forgils 1257 (St.^ ii. 230., 240.,

á síðara staðnum er honum sleppt í Ind. ii.). Eigi er ósenni-

lögt, að það hafi verið hann, sem kallaðr er »Guðmundr um-
boðsmaðr« (1253: St.^ ii. 145.), er haft hefir um tíma umboð

Helgafells-klaustrs eða forráð þess eptir dauða Hallkels ábóta
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Magnússoiiar (f 1244), og sýnist það að styrkjast af því, að ein-

mitt eptir dauða Guðmundar prests Olafssonar (t 1257) er fyrst

vígðr ábdti til Helgafells (Ólafr Hjörleifs son Gils sonar). Eptir

tímanum gæti Guðmundr prestr Ólafsson verið sami maðr og

'Guðmundr Olafsson, er bjó 1 Miklaholti 1242 og talinn er »vinr

mikill Sturlunga« (St.'' ii. 21. — Sá Guðmundr er í Ind. ii.

talinn sami maðr og 'Guðmundr Clafsson', er fyrst var með

Aroni Hjörleifssyni og síðan var að brennu forvalds Snorrasonar

(1228), en veginn yar 1239: St.^ i. 257., 281., 285.-286.). Að
*Guðmundr prestr Olafs son og Guðríðar' sé sami maðr og 'Guð-

mundr undir Felli*, virðist við alls ekki hafa að styðjast, því að þar

sem föðurnafn hans er nefnt, er hann ekki við Fell kenndr, J>ó

að Guðmundr undir Felli sé nefndr *prestr': St.^ i. 330.^®, sem

efandi þykir, að sé rétt, þá er það engin sönnun fyrir því, að

hann hafi verið 'Olafsson'.

I St.2 ii. 153. segir: »|>at sumar (o: 1253) kom út por-

leifr Guðmtindarson^f og litlu síðar segir frá því, að um haustið

bjóst Sturla fdrðarson til brúðkaupsferðar til Flugumýrar með
Ingibjörgu dóttur sína. »Hrafn Oddsson var í ferð með Sturlu

ok Snorri prestr undan Felli. í>ar var ok f>orleifr Guðmundar-

son«, og er án efa átt við þann ^orleif, er þá var nýkominn út,

og er eigi ólíklegt, að hann hafi verið bróðurson Snorra Fells-

prests, og son Guðmundar undir Felli, sem þá mun hafa verið

andaðr, sem áðr er til getið. I St.^ i. 156; eru aptr taldir upp

boðsmenn Sturlu, og segir þar, að með þeim Hrafni var ^Fells-

Snorri prstr, Vigfúss Gunnsteinssou ok |>orIeifr fagrdæll«, og

verðr eigi annað séð, en sá forleifr sé inn sami og 'f>orIeifr

Guðmundarson*, er áðr er nefndr. Svo er að sjá, sem úr boðinu

á Flugumýri hafi í>orleifr fagrdæll riðið norðr með Eyfirð-

ingum og Björn drurabr Dufgússon, því að þeir mættu flokki

Eyjólfs Ásgrímssonar norðan undir Öxnadalsheiði, er þeir fóru

að Gizuri, og snöri I>orIeifr fagrdæll aptr með þeim til brenn-

unnar (bls. 160.). Hann er talinn í liði Eyjólfs á bls. 159., áðr

en frá því er sagt, að hann mætti liðinu, og verðr það að vera

tekið fyrir sig fram, eða liðið hefir verið kannað, eptir er hann slóst í

förina, og liðsmannatalið hefir svo grundvallazt á þeirri könnun.

Viðrnefni J>orleifs ^fagrdæir þarf engan veginn að vera því til

fyrirstöðu, að hann hafi verið Guðmundar son undan Felli, því

að sonr Guðmundar gat vel hafa veriö fóstraðr í Fagradal og

fengið auknefni sitt af því, eða þá hafa búið þar síðan. I St.^



ii. bls. 162^ sbr. 1. 8 er nefndr 'f>orsteinn Guðmundarson*, og er

vísað til sögu hans um vörn manna í brennunni, og þykir víst,

að 'þorsteinn' sé þar misráðin skammstafan fyrir 'I>orleifr*. Mun
Sturla hafa haft sagnir af honum síðar, er hann hefir verið setztr

að búi sínu vestra.

Yngvildr pórðar dóttir (Snorra sonar) undan Felli (og Hall-

gerðar Narfadóttur) hefir verið kona Snorra í Skógarnesi (St,^

i. 390., — hans getr eigi í Ind. ii.), sem allsennilegt er, að verið

hafi sami maðriun og Snorri Bárðar son Suorra sonar (sonr pór-

dísar Sturludóttur úr Hvammi). |>eirra sonr var Pétr i Skógar-

nesi SnorrasoD, er þá hefir heitið eptir föðurbróður sínum, Pétri

Bárðarsyni. Annarr son Snorra í Skógarnesi kynni að hafa

verið porgils Snorra son í Skorravík, er Dufgúss J>orleifsson

sótti um barneign 1226. Hann er nefndr mágr Guðmundar

undir Felli, og svo gat hann vel verið nefndr, hafi hann verið

systrsonr hans (St.^ i. 273.).

6. Kyn Bitru-Odda (St^ i. 8.. ísl. s.^ i. 159.). — í St. or

Bitru'Oddi talinn *J>orbjarnar son', en í Ln. 'J>orvalds sonr aur-

goða Halldórs sonar f»óris sonar Steingríms sonar, er nam Stein-

grímsfjörð og bjó í Tröllatungu. Hvað faðerni |>orvalds aurgoða

suertir, má telja það víst, að Lu. hafi réttara fyrir sór, en

St., er telr hann 'Steingríms son, er nam Steingrímsfjörð ok bjó

í TröUatungu', og að St. sleppi ranglega úr tveira liðum ('I>óri'

og 'Halldóri') milli Steingríms og |>orvalds aurgoða, enda gat

Bitru-Oddi, sem var systrungr (og þá samtímismaðr) |>orgils

Arasonar af Eeykjahóhim og f>orgeirs Hávarssonar og porgeirs

Höllusonar og f>orsteins í>orgilssonar úr Haffjarðarey og ]þor-

brands sona úr Alptafirðí (Eyrb. s., kap. 56.j, naumast verið

sonarsonr landnámsmanns, og sama verðr ofan á, ef ætt er rakin

niðr frá Bitru-Odda. Um faðerni Bitru-Odda hofir St. án efa

rétt fyrir sér, að hann hafi eigi verið sonr |>orvalds aurgoða,

heldr f>orbjarnar son. Frásögnin í St. lýsir nákvæmum kunnug-

leika. Höfundinum er kunnugt um, að móöir Bitru-Odda, Yng-

vildr Álfs dóttir úr Dölum, hefir verið tvígipt. Fyrri maðr

hennar var einmitt f>orvaldr aurgoði, en síðari maðr porbjörn,

faðir Bitru-Odda. par eð |>orvaldr aurgoði hefir verið kunnari

tnaðr en f>orbjörn, og Bitru-Oddi hefir að öllum líkindum fengið

að erfðum staðfestu og mannaforráð I>orvalds aurgoða, fyrra manns

ttióður sinnar, þá er eigi nema eðlilegt, að höfundr Ln. hafi villzt

á þvi, er hann er þar talinn |>orvalds son aurgoða. Kunnugleiki
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þess, er ættbálkr þessi í St. á rót til að rekja, sést enn fremr

á orðunum: »Sjá kynþáttr J>orgils Oddasonar er sumum ókunn-

ari en Reyknesinga«, því að eigi myndi hann hafa dirfzt að tala

um ókunnleika annara, ef hann hefði eigi verið nákunnugr sjálfri

og eigi rýrir það gildi þessarar tölu, þótt tvo liði vanti inn í

framætt forvalds. því að það getr verið, og er líklega, endrrit-

öndum að kenna. Börn Bitru-Odda voru þessi: a. Steindörr

Oddason, ffaðir Odds, föður Há-Snorra, föður Odds munks.

b. AJöf Oddadöitiry er átti Snærir þóroddsson; þeirra sonr Oddi,

faðir í>orgils, föður Einars |>orgilssonar á Staðarhóli. í>orgil3

Oddason hefir verið 5. maðr i karllegg og kvenlegg frá Álfi í

Dölum þannig:

{J>orgerðr — J>orgils — Ari — Hallbera 1

Yngveldr - Bitru^Oddi - Álöf - Oddi /
f^^rgils

(sbr. Reyknesinga-kyn).

7. Ætt frá Gunnsteini ÞórissyDi (St.^ i. 40., 38., ísl. s.^ i.

185., 125., 129.). — sDætr (forgils Oddasonar): Hallbera, er

átti Gunnsteinn |>óri3 son, er bjó norðr 1 Reykjardal á Einars-

stöðum'i^ (St.). Orðin: 'er bjó . . . á Einarsstöðum* geta átt við

f>óri, föður Gunnsteins, og sanna eigi, að Gunnsteinn hafi búið

norðr á Einarsstöðum, þótt vel megi vera, að hann hafi þar

búnað hafið, en flutzt síðan vestr. Gunnsteinn pörisson var

með J>orgilsi mági sínum, er hann brenndi bæ Sturlu í Hvammi
(1160: St.2 i. 51.), og getr hans eigi að öðru. Ln. nefnir Hall,

son bans, »föður í>órriðar, móður Hallberu, er Markús |>órðarson

átti á Melum«. Að vísu er þar eigi nefndr Gunnsteinn |>óris-

sou, faðir Halls, heldr einungis Hallbera |>orgilsdóttir, kona Gunn-

steins, en það getr engum vafa verið bundið, að Hallr, faðir

J>órríðar, hafi verið sonr Gunnsteins |>órissonar.

Hallr Gunnsteinsson (f 1228: Ann.) átti konu þá, er Ingi-

björg hét, er komin var í 9. eða 10. lið gegn um nokkur kven-

kné af Eysteini inum digra í Geirlandi landnámsmanni. Börn

þeirra hafa verið þessi: Gunnsteinn Hallsson, Páll prestr Halls-

son, Jóreiðr Hallsdóttir og J>órríðr Hallsdóttir. ÖU voru þau

ílend og búandi á Vestrlandi, svo sem faðir þeirra hefir og ef-

laust verið. Dr. Jón f>orkeIsson jun. hefir að vísu látið í Ijósi

það álit sitt, að sá 'Gunnsteinn' og sú 'Jóreiðr', sem nefnd eru

í rekaskrá |>verár-klaustrs, sem heimfærð er til »1270 eða fyrr*^

kunni að hafa verið Gunnsteinn Hallsson, sá er hér um ræðir^

og Jóreiðr systir hans, því að þótt Gunnsteinn byggi á Vestr-
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landi (svo sem og Jóreiðr), þá bendir það, að Gunnsteinn kaupir

jarðir á Vestrlandi, að ætlan hans til þess, að hann hafl eigi átt

þar óðul. En svo sem það er í sjálfu sér varhugavert, að draga

þá ályktun af því, að einhverr kaupir jörð til ábúðar í einhverju

heraði, að hann sé þar utansveitarmaðr, svo virðist og, sem það

geti með engi möti staðizt, að Gunnstoinn og Jo'reiðr, er skráin

nefnir, sé Gunnsteinn Hallsson og Jöreiðr Hallsdóttir, er bjuggu

á Vestrlandi, því að ætt þeirra var, þótt úr Keykjardal væri

runnin, orðin ílend á Vestrlandi, jafnvel frá því á 12. öld. Hins

vegar er eigi óiíklegt, að Gunnsteinn og Jóreiðr, er skráin nefnir,

hafi verið af annarri kvísl innar sörau ættar, er aldrei hefir

vestr flutzt. — pórriði Hallsdöitur átti Snorri á Melum Magn-

ús sou á Melum J>orláks sonar, og var þeirra dóttir Hallbera, er

átti Markús J>órðarson. — Jóreiði Hallsdöttur átti í>órðr Narfa

son prests úr Skarði Snorra sonar lögsögumanns. Hann mun
hafa búið í Sælingsdalstungu, því að þar bjó Jóreiör HalJsdóttir

lengi eptir hans dag. Helga hét dóttir þeirra, er átti Sturla

I>órðarson á Staðarhóli. Helga hefir verið einbirni þeirra, því

að þá er Ingimundr Jónsson bað Jóreiðar (1225), þá »vildi hún

eigi giptast, því að hún vildi eigi ráða fé undan dóttur sinni«

(St.2 i. 271.)- Systkin Helgu laungetin voru Halldís og |>or-

björn nef, er vel varðist í brennunni á Flugumýri. — Gunn-

steinn Hallsson átti Yngvildi Narfa dóttur úr Skarði Snorra sonar.

^Gunnsteinn keypti Hvamm (1223) og bjó þar tvo vetr, en galt

ekki fyrir«. J>á fór hann til Brunnár, »ok bjó þar, áðr hann

keypti 6arpsdal«, og í Garpsdal bjó hann lengi síðan. Hann

var á lífi 1253 (St.^ i. 270., ii. 42., 153.). Synir hans voru

þeir Vigfús og Hallr (St.'^ ii. 253.). Vigfúss Gunnstcinsson bjó

fyrst i Garpsdal, en síðan á Breiðabólstað á Reykjanesi og enn

að Sauðafelli (St.^ ii. 42., 152., 253.). Vigfúss átti Guðnýju

Sturlu dóttur frá Sauðafelli Sighvats sonar, og virðist haft hafa

nokkurt mannaforráð, kynni að vera einhvern hluta Reyknes-

inga-goðorðs. í norðrför höfðingja 1254 var hann fyrir Króks-

firðingum (St.^ ii. 184.). Hann var enn í flokki með þeim

Hrafni og Hallvarði gullskó 1263 (St.^ ii. 260.). — Fáll prestr

líallsson bjó fyrst á Staðarhóli og atti hann þá jörð (St.^ i. 271.,

389.) og síðan á Eyri (o: Geirröðareyri). I St.^ Ind. i, er Páll

prestr látinn búa á sömu Eyri og f>órðr Sturluson, o: á Öndurðrieyri,

611 að svo hafi eigi verið er auðsætt af St.M. 303., þar semsegir,

að Guðmundr biskup Arason var »fluttr af Æyri (þeirri er f>órðr
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bjó á) . . . til Bjarnarhafnar ok svá til Helgafells. í>aðan var

hann fluttr til Eyrar til Páls prests Hallssonar«. Eptir það bjó

Páll prestr í Langadal (St.^ ii. 146.). Páll prestr átti Guðrúnu

Sáms dóttur Símonar sonar. Ætt Guðrúnar Sámsdóttur er rakin

í Isl. s.^ i. 353.— 354., og eru eyður í, er tvær eða þrjár má
fylla. Húu var Sáms dóttir Símonar sonar f>orgríms soaar Öz-

urar sonar Oddbjarnar sonar J^orkels sonar háks. Móðir hennar

hét Guðrún og var Sáms dóttir og Yngvildar í^orsteinsdóttur.

»Sámr Símonarson átti [Guðrúnu Sveinbjarnar dótLur]. Dætr

þeirra voru þær: Steinvor og Guðrún. [Magnús] Hallsson átti

Steinvöru. f>eirra börn voru þau: [Sámr] ok [Halldjóra. Páll

Hallsson átti Gruðrúnu. Börn þeirra voru þau: Sámr, Hallr,

Snorri ok Ingibjörgh«. Fyrstu eyðuna hefir J. S. fyllt í Dipl.

Isl. i, 464. eptir St.^ 2,5. og Hrafnss., kap. 2., og var Guðrún,

kona Sáms, dóttir Sveinbjavnar Báröar sonar ins svarta. Hún
bjó lengi á Eyri eptir mann sinn (St.^ i. 240., 281.), og mun
hafa brugðið búi eða andazt, í það mund er Páll prestr, mágr

hennar, heíir farið búferlum af Staðarhóli á Eyri. Önnur eyðan

og in þriðja verða fylltar eptir St.^ i. 206., þar sem segir, að

3IagnúSj son Halls ábóta Gizurarsonar, átti Steinvöru Sáms-

dóttur, og að Sámr var sonr þeirra. Magnús Hallsson var með

Gizuri, er Sturla fór Apavatnsför (St.^ i. 161.). Sámr Magnús-

son var drepinn á Flugumýri, er brennan varð. Fjórða eyðan er

fyllt eptir ágizkan einni, því að eigi er ósennilegt, að Magnús

Hallsson hafi látið heita Halldóru og dregið af nafni föður síns.

011 eru börn Páls prests Hallssonar og Guðrúnar Sámsdóttur,

sem getr í ísl s.^ i. 353., nefnd í Sturlungu (St.^ i. 408.

ii. 126., 146., 266.—268.). Snorri liaUsson er þeirra nafn-

kenndastr, og er kenndr við Eyri ('Eyrar-Snorri')- Hann var

farinn að búa á Eyri 1254 (St ^ ii. 183.), og hefir faðir hans

fengið honum þar bú, en flutzt þá sjálfr í Langadal.

Bróðir Halls Gunnsteinssonar hefir vafalaust verið porgils

Gunnsteinsson, er nokkrum sinnum getr í St. og Gsb., og hefir

hann borið nafn porgils Oddasonar móðurföður síns. |>á er por-

valdr Gizurarson af hendi Yngvildar f>orgilsdóttur og aðrir lög-

arfar Einars í>orgilssonar (f ^^/12 1185) höfðu ónýtta gjöf þá, er

Einarr hafði gefið Kolfinnu dóttur sinni og fært Salbjörgu ('As-

björgu': St.^ i. 96^^ er rangfærsla útgefarans) Ketilsdóttur,

móður hennar, nauðga brott af Staðarhóli, tók í>orgils Gunn-

steinsson við staðnum og ómögum, og hefir hann gjört það fyrir
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sína hönd og raeðarfa sinna. Síðar bjó porgils Gunnsteinsson

á Breiðabdlstað (Stað) á Eeykjanesi (— eigi á Reykjahólum, sem
segir í Ind. ii.). Tvær eru nefndar dætr forgils Gunnsteins-

souar: Hallddra, er átti Jón prestr krókr f>orleifsson í Gufudal

(t 1229: St.2 i. 269.), og fórarna, kona J>órarins prests, móðir

Snorra bláhatts (St.^ i. 366. — vantar í Ind. ii.). Einn sona

Þorgils var Lambkárr, er Guðmundr prestr Arason tók til fóstrs

og læringar af föður hans á ferð sinni um Vestfjörðu 1200 (Bp.

i. 460. — 1 Bp. i. form, bls. lix. segir, að það væri á ferð Guð-

mundar prests 1199— 1200, en það er ónákvæmt, því að um þær

niundir fór Guðmundr prestr tvær ferðir um Vestfjörðu, aðra

1199, en aðra 1200). Lamhhárr porgilsson fylgdi lengi Guð-

mundi og varð brátt djákn hans, i>ok var staddr við marga fundi

ok marga hluti síðan, þá er eru í þessi sögu« (o: Guðmundar
sögu biskups), og hefir verið getið til, að Lambkárr hafl ritað

Prestssögu hans (Bp. i. form., bls. lix., Proleg, bls. cxxiii.).

Siðar var hann vígðr til ábóta, og árið 1242 átti hanu heima á

Staðarhóli að búi Sturlu pórðarsonar (St.^ i. 407.—409), f 1249.

í Á. M. 415, 4 (^ábótatali Hauks lögmanns') er hann talinn

*lauss ábóti', — 'lauss ábóti í HítardaP, segir í Bp. i. form.

bls. Ix., en í því sýnist vera mótsögn, enda er í Hist. eccl. iv.

127. sbr. 27. tekið fram, að J>orsteinn og Lambkárr og Kunólfr,

sem nefndir eru lausir ábótar í Á. M. 415, 4., sé eigi taldir for-

ráðamenn neins ákveðius klaustrs. 'Lausir ábótar' munu og ekki

haft hafa klaustr til forráða, en munu að eins hafa verið sæmdir

ábótanafni og ábótatign af biskupum, en ekki haft embætti. Að
líkindum hafa þeir þá verið vígðir til einhvers staðar, líkt og þá

er f>orIákr prestr Runólfsson var vígðr til biskups til staðar í

Reykjaholti (Bp. i. 73.), en hafa eigi verið þar vistbundnir fyrir

það. Vera mætti, að Lambkárr f>orgils3on hafi verið vígðr til

staðar í Hítardal, og sé það uppruni þeirrar sagnar, að hann

liafi þar ábóti verið. í St.^ ii. 504. er Lambkárr talinn milli-

bils-ábóti að Helgafelli eptir Hallkel ábóta Magnússon (f 1244),

en það sýnist ekki hafa við að styðjast. Sonr Lambkárs ábóta

Þorgilssonar hefir heitið Helgi, en Ingibjörg dóttir, er bjó vestr

í Aðalvík (Bp. i. 64.). Synir Helga Lamhlcárssonar voru Jón

Magnús, Aðalbrandr og |>orvaldr. Aöalbrandr Rélgason var

Prestr á Breiðabólstað á Reykjanesi, en porvaldr Belgason var

Prestr í Holti í Önundarfirði og í Vatnsfirði (Bp. i. 765.-767. sbr.

'^Ol.). Eptir annálum eiga þeir að hafa fundið svo nefnt »Nýja-

34
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land« Helga synir, Aðalbrandr og porvaldr, árið 1285. f>or-

valdr prestr Helgason andaðist 1290 (Bp. i. 786.).

Bróðir þeirra Halls og J>orgils Gunnsteins sona mun verið

hafa Lamhlíárr Gunnsteinsson^ sem neí'ndr er í Bp. i. 599. og

talinn heimildarmaðr fráaagnar um atburð, er gjörðist í Galtar-

dalstungu, er Guðraundr biskup gisti þar, sé annars 'Gunnsteins-

son' rétt, en líkara þykir, að það sé misritan fyrir 'f^orgilsson',

eða *J>orgiJsson Gunnsteinssonar', og sé heimildarmaðriun Lamb-
kárr djákn, er löngum fylgdi Guðmundi biskupi (frásögn þessi

er tekin eptir 'miðsögu Guðmundar biskups': Á. M. 657. C, 4 =
Gsb. B.).

8. Gilsbekkingar (St.^ i. 78.-79. o. v., Laxd. s., kap. 78.).

— Hlugi inn svarti á Gilsbakka, sonr Halikels á Hallkelsstöð-

um Hrosskels sonar landnárasmanns, er átti Ingibjörgu Ásbjarnar

ddttur ins auðga Harðar sonar úr Hörðadal (ísl. s.^ i. 67., 112.),

var ættfaðir Gilsbekkinga. Sonr hans var Gunnlaugr ormstunga,

er deildi við Skáld-Hrafn, og annarr Hermundr á Gilsbakka.

Hermundr lUliugason átti Gunnhildi Orms dóttur frá Giljá

Koðranssonar (Bp. i. 5., 24.). Dóttir Herraundar hefir verið f>ór-

dís, er átti porvaldr Kjartansson í Vatusfirði (St.^ i. 192. '^^—

193.^ — í>ar er póráh ranglega talin 'Hámundar dóttir' eptir

A, en B hefir 'Hermundar dóttir', sem er án efa rétt. Her-

mundr hét sonr þeirra forvalda og fórdísar: St.^ i. 14.— 15.»

er heitið hefir eptir móöurföður sínum, og úr Gilsbekkinga-kyni

hefir Illhuga nafn komizt inn í Vatnsfirðinga-kyn). Synir Her-

mundar voru tveir, er ættir eru frá taldar, Hreinn og Ormr.

Hreinn Hermundarson átti fórríði f>orgeirs dóttur Galtasonar,

systur Styrmis að Ásgeirsá, er mannaforráð hafði í Víðidal eptir

miðja 10. öld (Bandam. s.) og var faðir Halls, föður Kolfinnu^

er átti porgils Oddason (St.^ i. 38. sbr. ísl. s.^ i. 189.). Hreinn

mun hafa búið á Gilsbakka. Sonr hans, Styrmir Hreinsson á

Gilsbakka, var samtímis Gizuri biskupi, er var honum manni

firnari en þrímenning þannig:

í í>órríðr — Styrmir Hreinss.
forgeirr Galtason —| Kolfinna— Dalla í>orvaldsd. - Gizurr bisk.

Styrmir er talinn með mestu höfðingjum, þá er Gizurr bisk"P

andaðist (1118; Bp. i. 31.), og mun þá hafa verið maðr roskinn.

Hann var í liði í>orgils Oddasonar 1121 (St^ i. 31.). Styrmir

átti Guðrúnu Snorra dóttur Halldórs sonar Snorra sonar goða

(ísl. s.2 i. 243.). Hreinn Styrmisson, sonr hans, var vígðr til



ÆTTIR 1 STORLUNGU 529

ábóta 1166 (Ann.), og getr engi vafi á því leikið, að hann hafi

verið ábdti á pingeyrum, og mun hafa verið vígðr þangað (Bp.

i. 241.). 1 St.2 i. 78.26 er hann talinn ábóti 'at pverá', en það

verðr að vera misritan eða misráðin skammstafan fyrir *á fing-

eyrum' (sbr. Bp. i. S6. sbr. ath. 8. við bls. 85.). í Flat. ann.

stendr við ár 1166: »"Vígðr Hreinn ábóti í Hítardal«. Sé orðin

»í Hítardalíí eigi innskot, komið inn á röngum stað, kynni þau

að líta til, að Hreinn hafi, áðr en hann var vígðr til ábóta,

verið á vist í Hítardal, enda segir eigi, að hann hafi verið vígðr

'til Hítardals*. I Á. M. 415, 4 er hann talinn ábóti í Hítardal

(Hist. eccl. iv. 27. a.), en það mun vart rétt vera. Hreinn

ábóti (t 1171) átti Halldóru Hrafns dóttur lögsögumanns Úlf-

heðins sonar, og var þeirra dóttir Valdís, er átti Magnús á Mel-

um |>orláksson (Isl. s.^ i. 347.).

Önnur kvísl Gilsbekkinga er frá Ormi IIermundarsyn% er

átti Herdísi Botla dóttur f>orleifssonar. »f>órvör var dóttir þeirra«

(Laxd. s., o: Orms og Herdísar), er átti Skeggi Brands son f>or-

bjarnarsonar. Koðran Ormsson, sonr þeirra, átti Guðrúnu Sig-

muudardóttur. Dóttir þeirra var Herdís, er átti f>orleifr beisk-

aldi í Hítardal, en Hermundr sonr. Hermtmdr Koðransson bjó

á Gilsbakka, er hann hefir komizt að eptir Styrmi Hreinsson

frænda sinn, og síðan í Kalmanstungu. Hvort það hefir verið

hann, sem um er getíð á Grænlandi u. 1180 (Flb. iii. 448. sbr.

GhM. ii. 676.), er eigi víst, en eigi alls kostar ósennilegt, og

hefir þá einn bræðra hans, er þar er og nefndr, heitið porgils.

J>að er og eigi ósennilegt, að bræðr Hermundar hafi verið þeir

-SaVr, er Skógungar vágu 1164, og Ormr prestr Koðransson, er

andaðist 1179 (Ann.). Hermundr fór tii féránsdóms í Hvamm
með Einari porgilssyni 1160 (St.^ i. 50.) og hans getr við Deild-

artungumál (i 178—81: St.^ i. 78., 82.). Hann andaðist 1197.

Hermundr Koðransson átti dóttur Runólfs Ketils sonar bískups,

sem í Sturlungu er nefnd 'Hallfríðr' (St, A., en St.^ í textanura

eptir B: 'Hallgerör', af því að útgefarinn hefir þá ætlað, að hún

væri in sama og 'Hallgerðr Runólfs dóttir Dálks sonar', er átti

ölafr prestr Sölvason að Helgafelli, svo sem sjá má af Ind. ii.,

er lætr Hermund vera síðara mann hennar), en í Lasdælu er

líona Hermundar nefnd *Úlfheiðr\ er kynni að vera réttara, því

að ættartalan í 78. kap. Laxdælu sýnist bera vott um nákunn-

^gan höfund (~ í St.^ Gen. i. 11. er hún nefnd *Álfheiðr\

hvort sem það kann að vera prentvilla; eða á að vera lagfær-



530 ÆTTIR Í STURLUNGU

ing á texta Laxdælu). Synir Hermundar voru: Ketill,

Hreinn, Koðran, Styrmir. Ketils og Koðrans Hermundar sona

er getið við Deildartungumál (St.^ 1, 78.; — í St.^ er þar staf-

villa: 'Karli' f. Kaíli). Ketill líermundarson varð ábóti að

Helgafelli 1217 og andaðist 22/7 1229 (— eigi 1220, svo sem

misprentað er í St.'^ Gen. i. 11.), og liét sonr lians Kári (1231:

St.2 i. 303.). Ereinn Hermundarson (sem í St.^ Gen. i. 11. er

látinn vera ábóti, og í Ind. ii. er talinn ábóti að |>verá, f 1171,

og þannig látinn vera sami maðrinn og Hreinn ábóti Styrmis-

son frændi hans, sem var miklu eldri maðr, — enda er nafn

Hreins Styrmissonar. eigi talið í Ind. ii.) átti barn við Snælaugu,

dóttur Högna prests ins auðga í Bæ f>ormóðs sonar, er Guðrún

hét. Hún var barnsmóðir Snorra Sturlusonar, móðir Ingibjargar

dóttur hans (St.^ i. 191.). Kobran Hermundarson hefir að lík-

Indum verið faðir Orms prests Koðranssonar (f 1253: Ann.)-

Styrmir Hermundarson er ókunnr.

9. Ætt Eyjðlfs ábota Hallssonar (St.^ i. 78.-79. 0. v. sbr.

Dipl. Isl. ii. 19.—25.). — Karlleggr ættar þessarrar, að því er

hann verðr rakinn, hefst á ofanverðri 11. öld, og er hinn fyrsti

í ættinni, er vér þekkjum, Gunnarr inn spaki l^orgrímsson, er

var lögsögumaðr 1063—65 og 1075. Vígdís kona hans var í

gegn um kvennkné í 3. lið frá Húnröði Mássyni (ísl. s.^ i.

186.). Sonr hans var Úlfheðinn Qunnarsson, lögsögumaðr 1108

—16, t 1116, er átti Kagnhildi Halls dóttur Eldjárns sonar

Arnórs sonar kerlingarnefs. Synir þeirra virðast hafa verið þrír:

Hrafn Úlfheðinsson, lögsögumaðr 1135—38 og Gunnarr Úlf-

heðinsson, lögsögumaðr 1146—55 og Brandr prestr Úlfheðins-

son, er talinn er prestr norðr í Prestatali 1143, og þess getr

(St.2 i. 44.), að Sturla fórðarson hitti hann að Vallalaug á

norðrför sinni (1150). Hann andaðist 1158 (Ann.). f>eir Úlf-

heðins synir hafa verið fjórmenningar við Klæng biskup þannig:

í Eldjárn—Hallr—Ragnhildr-Uifheðins synir

Arnórr kerhngarnef-|
Haildóra Arnórr—í>orsteinn-KIængr biskup.

Hrafn Úlfheðinsson lögsögumaðr andaðist 1139. f>orgerðr

kona hans var í 4. Hð í gegn um kvennkné frá Onundi inum

kristna (ísl. s.^ i. 230.). Börn hans voru Hallr prestr og Hall-

dóra, er átti Hrafn ábóti Styrmisson (f 1171). HaUr prestr

Hrafnsson bjó á Grenjaðarstöðum. Með honum voru þeir Ingi-

mundr prestr forgeirsson og Guðmundr Arason, fóstri hans,

vetrna iV^I'is (— eigi með 'Hrafni Hallssyni*, svo sem stendr



í St.2j og sér þess engan vott, að Hallr prestr hafi átt son, er

Hrafn hafi heitið). Hallr prestr var vígðr til ábóta til J>verár

1184, t 1190 (Ann.. — ekki *vígðr 1190, f 1201', svo sem segir

í ábótatali við St.^ ii. 504.). Kona hans var Valgerðr forsteins

dóttir Ásbjarnar sonar Arnórs sonar Amgeirs sonar Öndótts

sonar úr Viðvík (St.^ i. 194. sbr. ísl. s.^ i. 194. — 'kráka' í St.^

sem bætt er við sem viðrnefni Ondótts, mun vera vangá-viUa).

Dóttir Halls prests var Sigríðr, kona Eyjólfs Guðmundar sonar

gása J>orsteins sonar. Sigríðr Hallsdóttir var móðir Guðlaugar í

Hítardal og á Kolbeinsstöðum, er átti forlákr Ketils son, og

önnur dóttir Sigríðar (eða þá systurdóttir) hefir verið Járngerðr,

er átti Ásgrímr Gilsson úr Vatnsdal (St.^ i 129.). Synir Halls

prests og ábóta voru Eyjólfr prestr á Grenjaðarstöðum, Isleifr og

Asbjörn. ísleifr Hallsson átti bú í Geldingaholti, er Helga-

staða-mál hófust (1187) og þar bjó hann enn ^^^^/1200, því að

þann vetr var f>orgrímr alikarl þar með honum (St.'^ i. 171.), en

1220, er Helgastaða bardagi varð, bjó hann að í>verá í Laxár-

dal, f 1227 (— að það sé allt sami maðr er varla að efa).

Ashjörn Hallsson bjó á Helgastöðum, eptir er málunum lauk

(St.^ i. 132.). Eyjölfr prestr Hallsson hefir búið á Grenjaðar-

stöðum, frá því er faðir hans varð ábóti 1184 (eða fyrr) og fram

yfir 1201, því að þar bjó hann það haust, er Guðmundr Arason

var til biskups kosinn, því að Guðmundr prestr kom þá til hans

og lézt vilja, að hann gengi undir að verða biskup. Eyjólfr

prestr átti Guðrúnu Ölafs dóttur úr Saurbæ í Eyjafirði f>orsteins

sonar rangláts. Eyjólfr prestr mun síðan hafa flutzt inn í Eyja-

fjörð í Saurbæ. Ar 1206 var hann'vígðr til ábóta, og segja

þá annálar: »Vígðr Eyjólfr ábóti í Saurbæ* (eigi 'til Saur-

bæjar'), er sýnist benda til, að hann hafi átt þar heima. Eyjólfr

mun verið hafa laus ábóti, og ætlum vér, aö aldrei hafi verið

sett klaustr i Saurbæ, en vel mætti fyrir því vera, að hann hefði

verið vígðr ábóti til staðar í Saurbæ, þar sem hann þá mun hafa

búið. I ábótatali í Stokkhólmsbók (nr. 5 fol.) er hann talinn

ábóti 1 Flatey (Dipl. Isl. i. 281. ath. 1.), en það verðr að vera

niishermi, því að í Flatey var eigi klaustr nema 1172—84. Á
undan Eyjólfi er talinn ábóti í Saurbæ, og inn fyrsti ábóti þar,

'forkell Skúmsaon' (f 1203: Ann.), en þótt hann kynni að hafa

verið vígðr að nafninu til staðar þangað, mun hann aldrei hafa

haft nein staðarráð þar. Vér vitum, að Ólafr f>orsteinsson rang-

láts bjó þar árin ll^^/ao, því að þá var Guðmundr Arason þar
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á vist með honum, og þar mun hann hafa búið 1186, er hann fór

til boðs á Helgastaði (St.^ i. 127.— 128.). Einarr hét sonr hans

(St;^ i. 194.), og bjó hann þar árið 1200 (Bp. i. 460.). Munu
þeir feðgar og síðan Eyjólfr prestr Hallsson hafa búið í Saurbæ

og haft þar staðarforráö. Hafi f>orkelI ábóti verið í Saurbæ,

mun hann hafa verið á vist með þeim feðgum. f>á er Síghvatr

Sturluson var nýkominn búferlum í Eyjafjörð (1216), var J>órðr

f>orvarðsson farinn að búa í Saurbæ, og bjó hann þar lengi, og

var einn þeirra, er sór skatt 1262. Ætt hans er ókunn, en all-

sennilegt er, að hann hafi átt dóttur Eyjólfs ábóta og komizt svo

að þeirri staðfestu. Auðsætt þykir, að eigi hafi þar klaustr verið

um hans daga, enda telr og Finnr biskup (Hist. eccl. iv. 28.)

þar engan ábóta eptir Eyjólf Hallsson (t 1212). En Janus Jónsson

(í Tímar. Bmfél. viii. 241.) telr, að 'forsteinn Tumason' hafi

verið 3. ábóti í Saurbæ, en vitnar til engrar heimildar fyrir því.

fykir helzt mega ætla, að hann hafi tekið það eptir Bp. i. 366.

ath. 1., þar sem 'J>orsteinn Tumason* er talinn ^-annarr ábóti í

Saurbæ« (svo sem 'forkell Skúms son' er og talinn »annarr

ábóti í Saurbæ«, Bp. i, 147. ath. 7.), en það er víst gripið úr

lausu lopti. forsteinn ábóti Tumason (f 1224) mun án efa vera

sá, er í A. M. 415, 4. er talinn lauss ábóti, og sem Fiuur biskup

(Hist. eccl. iv. 27.) getr um, að Árni Magnússon i uppkasti

nokkru teli ábóta í Hítardal, og kallar 'Thorlaci (f. Tho?nm)

filmm') og tjáir nefndan »m vita Arnæ (f. Gudmundi: Bp. i.

425.) episcopi<i. Vér ætlum hér að vera misletranir, hvort sem

þær eiga rót að rekja til uppkasts Árna eða eigi.

f)ess getr, er Helgastaða-mál gjörðust, að Eyjólfr prestr

Hallsson átti »sonu tvá, ok vildi fá hvárum tveggja staðfestu«

(St.^ i. 128.), og hafi þeir þá verið upp komnir. Annarr þeirra,

eða þá yngri sonr Eyjólfs, hefir verið Jön Eyjolfsson í Möðru-

felli, er átti Valgerði Guthormsdóttur, systur Kálfs á Grund.

Synir þeirra voru: Ghuthormr (St.^ i. 227.) og Ólafr í Möðru-

felli (1234, 1255: St.^ i. 326. ii. 216. ath. 2.).

Eg hygg með öllu óvíst, hvar þeir langfeðgar hafi búið,

Gunnarr^ Úlfheðinn og Hrafn lögsögumenn og þeir Gunnarr og

Brandr prestr bræðr hans, því að ætla má, að þeir Gunnarr lög-

sögumaðr og Brandr prestr Ulfheðins synir hafi fremr verið

þeirrar ættar, og þá bræðr Hrafns lögsögumanns, en t. a. m. af

kyni Úlfheðins KoIIasonar, sem áðr er nefndr (sjá Keyknesinga-

kyu). En J. S. hefir látið í Ijósi, að þeir og sérstaklega Brandr
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prestr Úlfheðinsson hafi verið »úr Skagafirði af Víðimýri«, en

færir þó eigi rök til þess. Af Prestatali 1143 kynni mega

ráða eitthvað um bústað Brands prests, því að prestarnir virð-

^st þar, að því er vér þekkjum til þeirra, nákvæmlega taldir

eptir bústaðaröð. f>ar eru taldir fjórir tigir presta, tugr í fjórð-

ungi hverjum. Af prestum austr þekkjum vér að eins þrjá með

vísu: Finn Hallsson (inn 1.) að Hofi í Vopnafirði, Odd Gizurar-

son (inn 5., á Valþjófsstöðum) og Bjarnheðinn Sigurðarson (inn

9.) í Kirkjubæ á Síðu, og af nöfnum mætti ráða, að Hjalti Arn-

steinsson (inn 2.) hafi átt heima 1 Vopnafirði eða þar í grennd

og fíelgi Starkaðarson (inn 10.) á Síðu suðr, og er þá hér talið

að norðan suðr. í Rangæingafjórðungi þekkjum vér allíiesta, og

vitum með nokkurn veginn vísu um bústaði þeirra. Ogmundr

í^orkelsson (inn 1.) kynni að vera bróðurson Jóns biskups ins

helga, sonr Ogmundar J>orkelssonar á Breiðabólstað í Fljótshlíð

(Bp. i. 151., 216.). Loptr (inn 2.) og Eyjólfr (inn 3.) Sæmundar
synir bjuggu i Odda, en Hallr Teitsson (inn 4.) í Haukadal.

Eigi þekkjum vér Skeggja Fenkelsson (inn 5.) né Svarthöfða

Arnbjarnarson (inn 6.), en nafn hans bendir helzt á Suðrnes

(sbr. Koðran Svarthöföason: St.^ i. 355. o. v,). Ásgeir Guð-

mundarson (inn 7.) mun án efa hafa búið á Gufunesi (sjá skrá

um gjöf Snorra llihugaaonar til Viðeyjar, frá u. 1230: Dipl. Isl.

i. 496.-98.). |>á eru taidir Skapti pórarinsson (inn 8.) að Mos-

felli (í Mosfellssveit), f>órðr Böðvarsson (inn 9.), líklega á Görðum

(á Akranesi) og Páil Sölvason (inn 10.) í Reykjaholti. Er auðsætt,

aö hér er nákvæmlega fylgt röð bústaðar prestanna að austan

allt vestr að Hvítá. Presta í Vestfirðingafjórðungi þekkjum vér

flesta, þótt eigi vitum vér sem gjörst um búsfcaði þeirra. Ormr
Koðransson (iun 1.) hefir verið Gilsbekkingr og verið á Gils-

bakka eða þar í grennd og Einarr Skúlason var af kyni Mýra-

iiiannaj og mun hafa verið á vist að Borg (— vart búið þar)

^ða þar í grennd. Steini porvarðsson (inn 3.) bjó í Stafaholti

(Kirkjumáld. u. IÍ4Ö: Dipl. Isl. i. 178.-180). f>órðr f>orvalds-

son (inn 4.) mun trautt vera goðinn í Vatusfirði, svo sem J. S.

liefir ætlað (Dipl. Isl. í. 190.), því að hann var á efra aldri og

eigi heili að gildinu á Reykjahólum 1119 (St.^ i. 17.), og er

löjög óvíst, að hann hafi verið á lífi 1143. Sá J>órðr forvalds-

son, er hér er nefndr, mun vera með öllu ókunnr. í>á munu
íjórir inir næsttöldu hafa átt heima á Snæíellsnesi og í Dölum.

Porgils Árason (inn 5.) mun hafa búið á Stað. Brandr í>or-



kelsson (inn 6.) gat verið bræðrungr Ara ins fróða, sonr l>orkel3

Gellissoonar (og þeirrar ættar mun og hafa verið Brandr Gellis-

son að Helgafelli, er þar hefir búið um þessar mundir eða litlu

síðar: St.^ i. 75., og gat Gellir, faðir hans, hafa verið dóttur-

son Gellis forkelssonar). f>eir Dálks synir Runólfr (inn 7.) og

Dálkr (inn 8.) virðast og hafa átt heimili þar um slóðir (Eunólfr

síðar, og búið þegar 1143 að Helgafelli). f>á bjó Oddi porgils-

son (inn 9.) á Skarði á Nyrðri Strönd (og síðar á Staðarhóli) og

Ingimundr Einarsson (inn 10.) á Reykjahólum (— enginn talina

á Vestfjörðum), og kemr glögglega fram, að hér er fylgt bú-

staða röð sunnan frá Hvítá vestr eptir. í Norðlendingafjórðungí

eru prestaruir ýmsir oss að nokkru kunnir, en eigi vitum vér um
bústað neins þeirra fyrir víst. Eðlilegast er, að haldið sé inni

sömu röð og talið að vestan norðr eptir. Gætum vér þá

ímyndað oss, að t, a. m. tveir inir fyrstu, er vér alls eigi þekkj-

um, hefði verið í Húnaþingi (þó minnir nafn *Bjarna Konals-

sonar*, ins 1., helzt á pingeyjarþing, sbr. 'Konall Ketils s.

hörzka^ ^Konall Sokkason': ísl s.^ i. 228—219.), þrír hinir

næstu í Hegranesþingi, nfl. Guðmundr J>orgeirsson (lögsögu-

manns. — Guðmundr lögsögumaðr var 1121 í flokki með Böðv-

ari Asbjarnarsyni, er var skagfirzkr að uppruna: St.^ i. 34.) og

Brandr Vlfheðinsson og Klæingr forsteinsson, sem var að nokkru

leiti skagfirzkr að kyni, kominn af Arnóri kerlingarnefi), þrír

inir næstu í Vaðlaþingi (— ættir þeirra eða bústaði þekkjura vér

eigi. KetiII Guðmundarson gæti værið af Möðrvellinga-kyni, svo

sem bróðursonr Ketils biskups) og kæmi þá tveir inir síðustu á

í>ingeyjarþing, Björn Gilsson og Runólfr Ketilsson. — Eigi vitum

vér, hvar Gils Einarsson hefir búið, faðir þeirra Bjarnar biskups

og Bjarnar ábóta og fórnýjar, er átti Jón Sigmundar son por-

gils sonar, og eigi annað um ætt Bjarnar biskups, en að hann

var kominn frá forfinni karlsefni. Mætti vel vera, að Gils hefði

búið í J>ingeyjarþingi, og synir hans upphaflega verið þar, og

Eunólfr Ketils son biskups gat og vel átt þar bólfestu. í^að

verðr eigi með öllu fyrir það tekið, að prestar í Norðlendinga-

fjórðungi sé taldir að austan vestr eptir, og yrði þá bústaðr

Brands Úlfheöinssonar helzt í Eyjafirði, og mætti þá (og raunar

hvort sem er) til geta, að þeir Ulfheðningar hafi verið af sett

Gunnars Úifljótssonar í Djúpadal (ísl. s.^ i. 219.). vér

hyggjum réttara, að að vestan sé talið.

10. Fornnngar (St.^ i. 129. o. v.). — Vigdísi I>orvald3
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dóttur ins auðga (f 1161) Guðmundar sonar átti Forni SöhJc-

ólfsson, »er Fornungar eru við kenndir* (St^ i. 129.). Forni

Sökkólfsson hefir verið norðlenzkr maðr, líklega hörgdælskr, og

gat hann eptir tímanum verið bróðurson f>órarin3 Forna sonar,

föður pórunnar, er átti Loðmundr Sæmundarson ins fróða. f>essi

hafa verið börn Forna og Vigdísar: a. Söxólfr Fornason í

Myrkárdal, er átti |>órdísi Daða dóttur lilhugasonar úr Skagafirði.

Son hans hét Sighvatr (Sfc.^ i. 152., 162. — Sighvatr er á fyrra

staðnum nefndr 'Sökkólfsson' og svo einnig í St.^ á báðum stöð-

um, enda er faðir hans þar ávalt nefndr 'Sökkólfr', eigi *Söx-

ólfr\ og kynni það að vera réttara, að hann hafi svo heitið eptir

föðurföður sínum, nema 'Sðxólfs'-nafnið sé ávalt réttara, og hafi

Forni, er átti Vigdísi, verið 'Söxólfsson', en eigi 'Sökkólfsson').

b. HösJculdr Fornason. Son hans hét Gizurr (St.''* i. 162,).

c. Grimr prestr Fornason að Urðum (1198: St.^ i. 159,) hetir

án efa verið bróðir þeirra. d. Ormr Fornason, faðir Víga-Hauks,

sem kallaðr er »norðlenzkr at kyni«, hefir og að líkindum verið

bróðir þeirra. Hann (o: Víga-Haukr) kvougaðist vestr á Rauða-

sand og fekk Halldóru Markúss dóttur Gíslasonar. Hann fór á

Mýrar í Dýrafjörð með Lopti Gíslasyni, mági sínum, og síðan af

Mýrum til Noregs og þá til Grænlands, og »þótti hann mikiU mann-

hafnarmaðr, hvargi er hann kom«. — e, Arnþrúðr FornadöUir "^diT

systir þeirra, er bjó á Völlum í Svarfaðardal. Hún var tvígipt.

Maðr hennar inn fyrri hét Snorri, og voru synir þeirra J>orsteinn

og Snorri, er vegnir voru í Laufási 1198 (St.^ i. 161.). Síðari

tnaðr Arnþrúðar hét Eyjölfr, og voru synir þeirra Brandr og

Klængr. Guðmundr prestr Arason réðst á Völlu til Arnþrúðar

1190, og var þar sex vetr. In síðari (eða ið síðasta) ár hans

þar helt staðinn f>orsteinn |>raslaugarson, og eptir hann í>orkell

Bergþórsson, en eptir andlát Brands biskups (f ^/s 1201) tóku

þeir Arnþrúðar synir (og Eyjólfs), Brandr og Klængr, við staðn-

^im, því að Eyjólfr faðir þeirra hafði tekið hann handsölum, að í

erfð skyldi hverfa (St.^ i. 172.—173.). pað má telja með öUu

víst, að Brandr Fyjölfs son og Arnþrúðar er inn sami og

nefndr er Valla-Brandr, faðir Eyjólfs, er siðar varð prestr á

VöUum. |>á er Guðmundr biskup Arason var út kominn til

atóls síns 1218, setti hann skóla að Hólum og var- fórðr upsi

öieistari. (I Digtn. p^ Isl. i d. 15. og 16. árh. segir, að skóla-

hald á Hólum hafi óðar algjörlega lagzt niðr, er Guðmundr
biskup Arason settist að Hólum, en þó að skólahald hafi að
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sjálfsögðu verið stopult í hans tíð, þá er slík staðhæfing eigi

rétt). En Arnórr Tumason fór til Hóla raeð liði, og tóku þeir

biskup höndum, en ráku af staðnum allt lið biskups, »svá meist-

ara ok skólasveina, en heitast 'at brenna skólann . . . J>á fór

meistarí á Völlu ok Eyjólfr, son Valla-Brands. Kenndi(o: J>órðr

upsi meistari) mörgum sveinum um vetrinn* (St.^ i. 238. =
Bp. i. 518.)- Eyjólfr sonr Brands hefir þá ungr verið, og hefir

án efa eigi fæðzt fyrr en eptir 1202, er faðir hans komst að

Valla-stað. í>á er Guðmundr biskup var andaðr (f ^^/s 1237),

kom Eyjolfr prestr af Völlum, sem án efa er inn sami og

Eyjölfr Valla-Brandsson, »ok gaf til guU þat, er hann hafði í

gröf« (St.2 i. 349. = Bp. i. 585.; — í nafnaskrá við Bp. i. er

Eyjólfr prestr af Völlum o: Eyjólfr Valla-Brands son talinn sami

maðr og Eyjólfr faðir Valla-Brands, en í St.^ Ind. ii. er Eyjólfr

prestr á Völlum og Eyjólfr Valla-Brandsson talinn sem tveir

menn). fað er varla efanda, og má telja með öliu víst, að Eyj-

ólfr prestr Valla-Brandsson er sá, er siöar varð ábóti að J>verá.

Hann var vígðr 1254 (Ann.). Við forráðum klaustrsins hefir

hann tekið, áðr en hann var vígðr, því að haustið 1253, er Giz-

urr porvaldsson fór norðr til Eyjafjarðar að brennumönnum, þá

fóru »Eyjólfr ábóti ok Audrés Sæmundarson<i á milli og komu

á griðum (St.^ i. 170.; — hefir hann þá að eins verið kjörinn

til ábóta og verið búínn að taka við forræði klaustrsins, en eigi

verið vígðr; — að víkja frá annálum, hvað víglsuár hans snertir,

og telja hann vígðan 1253, svo sem gjört er í Hist. eccl. iv.

42., er óþarft). Fyrir bardagann á pveráreyrum (1255) og eptir

víg J>orgils skarða (1258) fór hann og í meðal manna til sátta-

umleitanar. Eyjólfr ábóti andaðist 1293 (Ann.). — pað mun
láta nærri, að Eyjólfr áböti JBrandsso7t sé fæddr 1204, og hefir

hann þá verið fjórtán vetra, er hann fór til Hóla í skóla J)órðar

upsa meistara (1218), en fimtugr, er hann var vígðr til ábóta

(1254), eu hefir verið vetri miðr en níræðr, er hann andaðist (1293).

11. Hítdælir (Sbr. St.^ i. 171,: Æann — o: Guðmundr

inn dýri — gjörði úr héraði brott porlák Ketilsson, ok fór hann

suðr í Hítardal, því at hann átti þar við staðfestu at taka« sbr.

i. 193.— 194.; ísL s.^ i. 74.-75.). — Ættartala Hítdæla við

St.2 (Gen. i. 8.) er að miklu leiti rétt, það er hún nær, en er

þó eigi réttilega nefnd svo, því að þótt f>orlákr Ketilsson og

Ketill prestr son hans byggi í Hítardal vel tvo tigu ára, er kyn

þeirra vart kennanda við Hitardal. Faðir J^orláks Ketils sonar
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í Hítardal er að vísu í ættartöflunni uefndr »Ketill of Hitar-

dale(?)<c, eu er þó rétt ættfærðr, — sonr porsteins rangláts á

Grund í Eyjafirði Einarssonar, — hinn sami og í Prestssögu

aunál Guðmundar Arasonar er nefndr Grundar-Ketill, f 1173.

Hítdæla-ætt 11. og 12. aldar hefst á Ormi Bagnheiðarst/ni,

en móðir hans var Ragnheiðr Arnórs dóttir f>orke]s sonar kröflu

og Guðnýjar Hafþórs dóttur J>orgeirs sonar pórhadds sonar, er nam
Hítardal; Steins sonar mjöksiglanda landnámsmanns (sbr. Isl. s.

i- 74. 176.). Sonr Orms var porlákr inn auðgi i Hítardal

(t 1154: Ann.), er átti Valgerði Gests dóttur Álfgerðar sonar

{Isl. s.^ i. 311.). Sonr porláks ins auðga var porleifr heisJcaldi

í Hítardal, en Sigríði f>or]áks dóttur ins auðga átti Aron

(t 1193) Bárðar son ins svarta. Allir munu þeir feðgar hafa

búið að Húsafelli í Hítardal. f>ar bjó á tímum Bjarnar hítdæla-

kappa (sjá sögu hans, útg. Khöfn lb47, bls. 40.) maðr sá, er

Dálkr hét, er kynni að hafa verið faðir Orms Eagnheiðarsonar.

I>á er iMagnús biskup Einarsson brann inni í Hítardal 1148,

heíir f>orlákr inn auðgi enn verið á lífi, en J>orleifr beiskaldi,

sour hans, hefir þá verið upp kominn, og bjó í Hítardal (eða

búið, að þeir feðgar hafi þá átt þar bú saman). porleifr beisk-

aldi hefir verið höfðingi mikill og átt goðorð. Fáleikar voru

með honura og Sturlu |>órðarsyni í Hvammi (St.'-^ i. 69. sbr.

Skíða rímu). Talið er, að þar hafi klaustr verið sett 1166, því

að i Flateyjar annál segir við 1166: »Vígðr Hreinn ábóti í Hít-

ardal« (og talinn er hann ábóti í Hítardal í Á. M. 415, 4 sbr. Gils-

bekkinga-kyn), en þar eð Hreinn mun hafa verið vígðr til |>ing-

eyra, eru naumast nokkur gild rök til þess að ársetja stofnuu

klaustrs í Hítardal 1166. I sögu Árna biskups E>orlákssouar (við

ár 1270) segir um Hítardal: »f>ar hafði klaustr verit« (Bp. i.

685), og er svo að sjá, sem Árni biskup hafi krafizt staðarins

af leikmönnum meðfram af þeirri ástæðu, en vér hyggjum þar

aldrei klaustr verið hafa öðru vísi en svo, að þangað kyuni höf-

^ðklerkar, er biskupar hafa viljað sæma ábótatieín, að hafa verið

vígðir raeð leyfi þess, er haft hefir staðarforræði. Ábótar, sem

þar hefði átt að vera í tíð J>orleifs beiskalda, eru eigi aðrir en

Hreinu Styrmisson (t 1171), er var ábóti á J>ingeyrum, og Haf-

liði f>orvaldssou (t 1201), eu hann er í ábótatali í Stokkhólms-

feök talinn ábófci í Flatey (Dipl. Isl. i. 281. ath. 2). En pótt

það sýnist eigi geta verið rétt, sýnist eigi fremr vera ástæða til

þess að telja hanu í Hítardal, og kynui hanu að hafa veriö lauss
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ábóti. — J>orleifr beiskaldi andaðist árið 1200 {knn,). Kona

hans var Herdís Koðransdóttir Orms sonar af Gilsbekkinga-kyni.

Sonu munu þau enga hafa átt, er upp hafi komizt og aukið kyn

sitt. Að vísu segir svo í ísl. s.^ i. 74.-75. (Hb.): »í>orlák9

ins auðga, föður forleifs beiskalda, föður f>orleiks (er J. S. hefir

viljað leiðrétta til 'J>orIáks'), föður Ketils, föður Valgerðar móður

þeirra Narfa sona«. En það er víst, svo sem síðar mun sýnt

verða, að Valgerðr, móðir Narfa sona, var eigi 'Ketils dóttír

J>orláks sonar Beiskalda', heldr Ketils dóttir |>orláks sonar í

Hítardal og á Kolbeinsstöðum Grundar-Ketils sonar'. I>annig

hlýtr á nefndum stað s^orleiks, föður« að vera misletran fyrir

»Álfheiðar, móður«. Aðrir eigna |>orleifi beiskalda son, er Ketill

hafi heitíð. Svo segir í Tímar. Bmfél. viii. 214,, að 'Ketill for-

leifs son beiskalda' hafi búið í Hítardal eptir hann, Að vísu

sýnist 'Ketiir, sonr porleifs beiskalda að vera nefndr í Páls sögu

biskups, kap. 7. (Bp. i. 133.), en þar munu orðin »Katli syni

hans» (o: J>orleifs beiskalda) vera afbökun fyrir »Ketils dóttur«

(nfl. Herdísar), sem annað aðalhandrit sögunnar, og það hið

eldra (form. bls. xxviii.), hefir. Vera má og, að það sé sprottið

af einhverjum raisskilningi á Sturlungu (í ættartölu Grundar-

manna: St.^ i. 193), er f>orleifi beiskalda er eignaðr sonr, er

KetiU hafi heitið, því að í St.^ Ind. ii. telr útgefarinn Árna

Ketils son porsteins sonar rangláts og systkin hans laungetin,

Jón og Herdísi, börn ^Ketils porleifs sonar beiskalda«, en skil-

getin systkin Árna porlák í Hítardal og Herdísi konu Páls bisk-

ups ættfærir hann eigi svo. Með |>orleifi beiskalda virðist þannig

hafa dáið út karlleggr Hítdæla frá Ormi Eagnheiðarsyni. J>au

f>orleifr beiskaldi og Herdís Koðransdóttur áttu dætr tvær, svo

að getið sé, IngibjörgUj er átti Björn forsteinsson rangláts, og

Álfheiði, er átti Ketill á Grund í Eyjafirði (t 1173) I>orstein3

son rangláts. Börn þeirra skilgetin voru porlákr og Arni og

Herdís, kona Páls biskups, er drukknaði ^'/5 1207: Bp. i. 138.

— 139., en börn Ketils f>orsteins sonar laungetin voru Jón og

Herdís, er áðr voru nefnd.

porláh', sonr Grundar-Ketils, bjó fyrst á Grund í Eyja-

firði, en var gjörr brott þaðan fyrir fylgi við mótstöðumenn

Guðmundar ins dýra, og fór hann þá vestr í Hítardal (til Húsa-

fells), því að hann »átti þar staðfestu at taka« eptir I>orleif

beiskalda, móðurföður sinn, er þá hefir verið hrumaðr orðinn

fyrir elli sakir og andaðist litlu siðar. (Að porlákr átti þar stað-
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átt arfgengan son). J>orlákr Ketilsson átti Guðlaugu Eyjólfs

dóttur Guðmundar sonar af Möðrvellinga ætt (sjá Möðrvell-

inga-kyn síðar), og var þeirra sonr KetiU prestr Vógsögumaör.

I>orlákr átti og tvær dætr skilgetnar og tvær óskilgetnar, sem
eigi eru taldar ættir frá. Ár 1221 var f>orIeikr kominn á Kol-

beinsstaði að búa, og mun hafa andazt þar 1240, en Ketill sonr

hans bjó þá í Hítardal (St.^ i. 248.). Ár 1224 lét Ketili prestr

stað í Hítardal af hendi við Lopt Páls son biskups, en fór austr

á Kangárvöllu að búa í Skarð ið ytra (St.^ i. 265.).

Loptr Pálsson bjó í Hítardal marga vetr, og niðjar hans

eptir hann, og má kalla þá Hítdæli 13. aldar. Loptur var far-

inn að búa að Borg á Mýrum 1252 (f 1261), í tíð Ketils prests

f>orlákssonar og hans hefði þar átt að vera ábótar þeir f>or-

steinn, Lambkárr og Runólfr, sem taldir eru lausir ábótar, hafi

þeir nokkurn tíma verið þar, sem raunar má ætla, að við engin

rök hafi að styðjast. Ætla má, að hér sé átt við porstein ábóta

Tumason (t 1224), Lambkár ábóta f>orgil3son (f 1249) og Run-

ólf ábóta Sighvatsson (sbr. St.^ i. 228., f 1237: Ann.; — þó

kynni að vera, með því að Runólfr ábóti er talinn síðastr, að

átt sé við annan Runólf ábóta, er síðar hafi uppi verið). Synir

Lopts Páls sonar voru RetiU Lqptsson, er bjó í Hítardal eptir

föður sinn, og Páll (St.^ i. 338., 840.). Árni biskup |>orláks-

son kallaði til staðar í Hítardal 1270 og þröngdi Katli Lopts-

syni til þess að sverja hann af hendi ári síðar. Síðan fór Ketill

Utan og andaðist skömmu síðar (f 1273: Bp. i. 685.—695.).

Synir Ketils Lopts sonar í Hítardal voru þeir Pdll og Loptr

(Ketils synir Lopts sonar, — 1 nafnaskrá við Bp. i. er hvorr-

tveggja ranglega talinn »Ketils son porláks sonar«), er árið 1284

(Bp. i. 734.) tóku stað í Hítardal með tilstyrk Snorra Ingi-

mundarsonar (er helzt mætti til geta, að verið heiði sonr Ingi-

íöundar J>órðar sonar Sturlusonar) »af Jóni holt, er þar hafði

verit nær fjóra tigi ára« (o: frá u, 1244), og vísar sú staðhæf-

ing ábótum á bug eptir þann tíma, en þótt Jón prestr holt hafi

Verið staðarprestr þar frá u. 1244, þá hefir hann fráleitt haft þai

staðarforráð lengr en frá 1271. I>eir Ketils synir hafa eflaust

orðið að ganga af staðnum aptr.

KetiU prestr porlálcsson, er fluttist að Ytra-Skarði á Rang-

árvöllum 1224, en síðar átti heima á Kolbeinsstöðum, var kvong-

aðr fyrir 1221, og átti Halldóru forvalds dóttur Gizurarsonar,
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en hann gat börn eba barn við Valgerði Geirnýjar dóttur |>or-

gils dóttur (ísl. s.^ i. 225.). Ketill prestr var lögsögumaðr 1259

—62, t 1273. Synir hans voru þeir: a. porleifr hreimr, er

var lögsögumaðr 1262—66 og 1270—71, f Í289. b. Ketíll

Ketilsson (í Kallaðarnesi? St.^ ii. 176., og) í Efstadal (Bp. i.

705.), en dætr hans voru: c, Valgerör KetiJs döttir (og Hall-

dóru), er átti Narfi prestr á Kolbeinsstöðum (f 1284), sonr Skarðs-

Snorra (— bræðr hans, synir Skarðs-Snorra, voru Bárðr, er drep-

inn var ^^/4 1244, og Bjarni Snorrason, er búið mun hafa í

Skarði eptir föður sinn: 1263: St.^ ii. 268.). Á St^ i. 253.

sést glögglega, að Valgerðr, kona Narfa prests á Kolbeinsstöðum,

hefir verið systir Ketils, sonar Ketils lögsögumanns, og gat því

eigi verið 'Ketils dóttir porláks sonar |>orIeifs sonar beiskalda',

og að hún hefir verið komin af f>orláki Ketils syni J>orstein3

sonar rangláts sést einnig af því, að með henni hefir Narfi prestr

Snorrason koraizt að Kolbelnsstöðum. d. Helga Ketils döttir

prests og Valgerðar, er átti Snorri á Melum (f 1302) Markús

son |>órðar sonar (St.^ Ind. ii. er kona Snorra Markússonar bæöi

undir 'Snorri' og 'Valgerðr' ranglega nefnd *Valgerðr'). Synir

þeirra voru þeir fórðr og J^orlákr og Snorri lögmenn. En sonr

Snorra Markússonar var f>orsteiun böllóttr ábóti að Helgafelli

(t 1351). A það, að Valgerðr (kona Narfa prests) og Helga

(kona Mela-Snorra) hafi systur verið, benda enn fremr orðin:

»(Ketils prests |>or]áks sonar) móðurföður míns, item Narfa

sona*: St.^ i. 126., sem Uklegt er, að eigi kyn sitt að rekja til

J>orsteins ábóta að Helgafelli böllótts, er skrifað hafi orð þessi

inn í Sturlungu handrit, er hann hefir með höndum haft. Skýr-

ing þessa staðar í Proleg., bls. ciii.—civ. (id est f. item eða

*einnig') er óviðfcldin.

12. Möðrvellingar (St.^ i. 190. sbr. 193. 0. v.). — Börn

Kyjölfs ins lialta á Möðruvöllum í Eyjafirði Guðmundar sonar

ins ríka og Yngvildar Halls dóttur af Síðu, er vér þekkjum,

voru þessi: a. pörey Eyjölfsdöttir, er átti Sigfúss prestr í Odda

Loðmundarson; þeirra sonr Sæmundr inn fróði (f 1133), faðir

Lopts prests, föður Jóns (f 1197) Lopts sonar og |>óru konungs-

dóttur (t 1175). b. Kolþerna JEyjölfsdöttir, er átti Bergþórr

Más son Húnröðarsonar; þeirra börn (sbr. Tímar. Bmfél. ii. 31.)*

a. Guðmundr Bergþórsson, faðir Más prests, er telja má víst, að

sé sá Már Guðmundarson, er átti Helgu Snorra dóttur Kálfs-

sonar og var 1 setu á Grenjaðarstöðum með Eyjóifi presti Halls-
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syni 1186/87 (St.2 i. 129.) og var veginn 1205 (Ann.)- p. Sig-

urðr prestr Bergþórsson, er fell 1139 (Fms. vii. 223.). Már
Bergþdrsson, er af spunnust deilur þeirra Hafliða Mássonar og

I>orgils Oddasonar. S. Halldís Bergþdrsdöttir, er átti Finnr

prestr lögsögumaðr 1139—45 að Hofi í Vopnafirði Hallsson, og

var þeirra sonr Hallr (eða *f>()rhallr': St.^, — með Halls nafni

niælir nafn föðurföður hans) í Hofsteigi, er átti Valgerði porgils

dóttur Odda sonar. c. TJlfheiör Eyjölfs döUir (íds halta), er

átti Egill Auðunnar son Ásgeirs sonar; þeirra sonr Eyjólfr, er

veginn var á alþingi, faðir Orms (f 1204), er var kapalín 5>or-

láks biskups pórhallssonar. d. porsteinn Eyjölfs son (ins halta)

mun hafa búið á Möðruvöllum eptir föður sinn. Synir hans eru

nefndir þrír: a. Ketill porsieinsson, er átti Gró dóttur Gizurar

biskups og bjó fyrst á MöðruvöHum (Isl. forns. i. 249.). Komst
hann þá í deilur við Guðmund Odda son frá Höfða Gríms sonar

(St.2 i. 36. er Guðmundr ranglega talinn 'Grímsson'), er stakk

úr honum auga. Af frásögninni í Sturlungu (handr. A) er svo

að sjá, sem Möðrvellingar hafi veitt Guðmundi gegn Katli, en

það verðr að vera rangt, enda er sú málsgrein úr lagi færð.

(— 'Möðruvellinga': St.^ i. 37.^ misritan fyrir 'pveræinga'? því

að alllíklegt er, að f^veræingar o: niðjar Einars þveræings, hafi

fylgt Guðmundi, því að kona Gríms Asólfssonar, föðurföður hans,

var Valgerðr Einars dóttir þveræings). Ketill forsteinsson varð

síðar biskup 1122, f 1145, Sonr Ketils biskups var Eunólfr

Ketilsson (f 1186), er átti Valgerði f>orbrands dóttur frá Ölfus-

vatni; þeirra dóttir Ulfheiðr, er átti Hermundr í Kalmanstungu

Koðransson (Laxd. s., kap. 7S. — St. A nefnir konu Hermundar

'Hallfríði', en St. B. 'Hallgerði' og í St.^ Ind. ii. er hún nefnd

'Hallgerðr', og látin vera Runólfs dóttir Dálkssonar, en í St.^

Gen. i. 11. er hún nefnd 'Álfheiðr', svo sem áðr er á vikið; sjá

Gilsbekkinga-kyn). |3. Ðálkr porsteinsson, faðir Runólfs prests

að Helgafelli, föður Hallgerðar, er átti Óiafr prestr Sölvason að

Helgafelli (sjá Reykhyltinga-kyn); þeirra dóttir Valgerðr, er Sveinn

Sturluson nara á brott (St.^ i. 75.—76.). Annar sonr Dálks

hefir að líkindum verið Guömundr prestr Dálksson, er nefndr er í

Prestatali 1143 (Dipl. Isl. i. 191.). i'.
Guðmundr porsteinsson

Eyjólfs sonar, sem 1 St.^ i. 193.2^ er kallaðr 'gazimaðr' (— viðr-

nefnið virðist vanta í Vallabók: St.* i. 53. ath. 8., og í Mb.

sýnist Guðmundr vera kallaðr 'gási*: Isl. s.^ i. 188. og 189., —
á fyrra staðnum er 'Guðmundar gása' leiðr. útg. f. 'Guðmundar
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gaai*). Sonr hans var Eyjolfr Guðmundarson, er átti Sigríði

Halls dóttur (síðar ábóta, f 1190) Hrafns sonar. |>eirra dóttir

var Guðlaug Eyjólfsdóttir, er átti f>orlákr Ketilsson í Hítardal

(t 1240); þeirra sonr Ketill prestr lögsögumaðr, f 1273. (At-

huganda er, að þessi ættliðr gengr heldr seint fram, er

Grundar-Ketill andaðist 1173, en sonarsonr hans Ketill |>orláks-

son 1273). Onnur dóttir Eyjólfs Guðmundarsonar kynni að hafa

verið Járngerðr, er átti Ásgrímr Gils son úr Vatnsdal (St.^ i.

129.). — e. Guðmundr Eyjólfs son ins halta átti fórríði Árn-

órs dóttur J>órissonar á Laugalandi, er deildi við Guðmund inn

ríka (Ljósv. s., kap. xiii.—xx.), Helga sonar (Isl. s.^ i. 358. sbr.

221.). Æltkvísl hans er svo rakin í St^ i.
190.«-io. .ypórbv

Gilsson átti Vigdísi Svertings dóttur Gríms sonar, Móðir Vig-

dísar var J>órdís Guðmundar dóttir
,
Guðmundar sonar Eyjólfs

sonar ins halta« (sbr. Isl. s.^ i. 358. = St.^ ii. 499.), Útgefari

Sturlungu (St.^ ii. 478.) vill breyta 'Guðmundar Giiðmundar

sonar Eyjólfs sonar ins halta' í 'Guðmundar ga^imanns por-

sfeins sonar Eyjólfs sonar ins halta', En það virðist vera heim-

ildarlaiis rangfærsla. f>au gátu naumast verið systkin, Eyjólfr,

faðir Guðlaugar í Hítardal og á Kolbeinsstöðum, ogJ>órdís, amma
Hvamms-Sturlu. J^annig eru þeir Sturla í Hvammi (f 1183)

og Ketill porláksson (f 1273) hvorr 6, maðr frá Eyjólíi inum

halta, þvi að ættliðr frá Eyjólfi til Sturlu hefir gengið fijótt

fram. J>að mun því eigi efanda, að svo sé rétt taiið, að sonr

Guðmundar Eyjólfssonar hafi verið Œiðmundr Guðmundarson,

faðir pórdísar, móður Vigdísar, móður Sturlu í Hvammi.

Enn fremr hefir Guðmundr inn dýri, að því er ættartölur

herma, verið kominn frá Guömnndi Eyjólfs syni ins halta. Svo

er t. a. m. talið í tveim ættartölum Jóns biskups Arasonar í

Bp. ii. 415. og 419, (A og B), en þeim berr eigi saman. A telr

forvald inn auðga, föður Guðmundar ins dj'ra, 'Ketils sou fljóta

Guðmundar sonar Eyjólfs sonar ins halta' (er A í rauninni nefnir

*Hjalta'), en B telr hann »son í>órríðar Guðmundar dóttur Eyj-

ólfs sonar ins halta«. í A getr ættin ekki verið rétt, þar eð vér

vitum, að |>orvaldr inn auðgi (f 1161) var 'Guðmundar son'

(Öt.2 i. 206., — þar ranglega nefndr 'I>orvarðr'), en pórriðr

Gnðmundar dóUir Eyjólfs sonar ins halta gat vel verið móðir

f^orvalds ins auðga, og væri þá I>orvaldr inn auðgi —•
^ð telja

frá Eyjólfi inum halta — samliða þeim Jóni Loptssyni í Odda

(t 1197), Halli Finns syni lögsögumanns, Mávi Guðmundar syni
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(t 1205), Kunólfi Ketils syni (f 1186), Runólfi og Guðmundi
Dálks sonum, Eyjólfi Guðmundar syni f>orsteins sonar föður Guð-
laugar, og f>órdísi Guðmundar dóttur Guðmundar sonar, móður
Vigdísar, og kerar það allt vel heim. porvaldr inn auögi átti

í>órríði, Guðmundar dóttur lögsögumanns (1123-—35) J^orgeirs

sonar (og hefir þá kona hans verið samnefnd móður hans), og

vorn börn þeirra þessi: a. Guðmtindr inn dýri á Bakka (f

1212). b. Asgrimr inn auögi (f 1178), faðir |>orvarð3 ins auðga

(t 1186), er átti Guðrúnu Bjarna dóttur prests Bjarna sonar

(sjá Vallverja-kyn síðar); þeirra dóttir Ósk, er átti KáJfr Guth-

ormsson á Mikiabæ (t
^^/2 1234). c. Jón porvaJdsso7t, er Sturla

í>órðarson kvað »víðfrægastan at endimum« (St.^ i. 80.). d. Alf-

heiör porvaldsdóitir, er átti Gizurr Hailsson. e. Vigdís por-
valdsdóttir, er átti Forni Sökkólfsson. Guðmundr inn dýri átti

Arndísi Páls dóttur prests lír Reykjaholti Sölvasonar, en »sá

skapsannmarki lagðist á fyrir Guðmundi, at hann elskaði konur

fleiri en þá, er hann áttií^ (St.^ i. 141.), og verðr eigi séð móð-
erni barna hans. f>essi eru talin börn Guðmundar ins dýra:

a. Signý Guðmundardóttir, er átti í>rándr Daða son (lllhuga

sonar: St.^ i, 129.). |3. Ingibjörg Guðmtmdardóitir^ er fyrr átti

f^orfinnr Önundarson (t 1197), en síðar Hallr Kleppjárnsson

(t 1212). porvaldr Guömundarson, er fekk Sigurði Orms-

syni goðorð sín, faðir þeirra Geirs ins auðga á Silfrastöðura og

Helga leists í Fagranesi í Öxnadal (St.^ ii. 160.) og Snorra

(St.2 ii, 171.). Synir Geirs ins auöga porvaldssonar voru þeir

Porvaldr Geirsson í Lönguhlíð, er átti Solveigu (t 1306) Lopts

dóttur Helgasonar (ísl. s.'-* i. 359., Bp. i. 817.) og porsteinn

Geirsson 1 Auðbrekku, er átti Rannveigu, dóttur herra pórðar

Hallssonar. í ættartölura (sbr. Bp. ii. 415., 417.) er enn talinn

son Guðmundar ins dvra 0. Einarr Guðmundarson, faðir Ei-

reks. föður Brands, föður Magnúss á Svalbarði, föður Eireks ins

ríka á Möðruvöllura (t 1381), er átti lugiríði Lopts dóttur af

MöðruvöUum |>órðar sonar Halls souar (sbr. Tímar. Bmfél.

iv. 114.).

13. Kyn J6ns sona (St.^ i. 190. 0. v., Bp. i. 425.). — Inn

fyrsti þeirrar ættar, er vér kunnura að nefna, er Brandr JBerg-

þórsson, er staddr var við kirkjuvígslu í Kálfanesi 1182 (Bp, i.

425.), og mun hann hafa flutzt á Reykjahóla eptir andlát Ingi-

i«undar prests Einarssonar (t 1169) eða jafnvel fyrr. Börn hans

eru nefnd Jón og f>órhallr og Guðrún. Guðrúnu Brandsdótiur

35
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(hún er St.^ i. 53.^2 rangnefnd: 'GuðnýO átti Einarr Helga son

úr Lönguhlið Eireks sonar og Ingibjargar J>orgeirs ddttur Halla

sonar. pau bjuggu í Sælingsdalstungu, unz er Einarr fór utan.

Hann fell á Iluvöllum (1180 eða 1182). pórhaUr Bromdsson

fekk Valgerðar Böðvars dóttur Barkar sonar, og var brúðkaup

þeirra á Reykjahólum (heirnili föður hans: Sfc.^ i. 52.). AH-

sennilegt er, að synir l^órhalls Brands sonar hafi verið Brandr

pórhallsson að Fellsenda í Dölum og pórör pórhallsson, er

í>órðr Kollason (eða ^{alason': St.^ ii. 287.) vá 1199 (— móöir

J>órðar hét Helga Erlendsdóttir, og mun móðerni hans fyrir því

vera tekið fram, að hann heíir eigi verið sammæðri við Brand

að Fellsenda). Dóttir Brands f>órhalls sonar var Steimmn, er

átti pórarinn í Snóksdal, er veginn var 1216 (St^ i. 231.), son

Gríms Eldjárnssouar (— fórarinu stóri Gríms son Eldjárnssonar,

er vá Maga-Björn 1235, virðist verið hafa yngri bróðir hans

samnefndr).

Merkari er ættleggr Jóns Brands sonar (Bergþórssonar),

er mægðist við Sturlunga, og fekk Steinunnar Sturlu dóttur úr

Hvammi og Ingibjargar porgeirs dóttur Hallasonar. Hann bjó

fyrst á Keykjahólum, en síðan á Breiðabólstað í Steingrímsíirði,

og var hann mikill vinr Guðmundar biskups Arasonar. Jón

Brandsson var prestr að vígslu (St.^ ii. 283. = Bp. i. 649.), og

er án efa sá Jón prestr Brandsson, er andaðist 1211 (Bp. i. 503.

— I Dipl. Isl. ii. 621. er hann talinn dáinn '25. marz nálægt

1209', en eigi þekki eg heimild fyrir því). Synir Jóns og Stein-

unnar voru: Bergþórr, Ivarr, Brandr og Ingimundr. Ivars Jönssonar

getr að engu. Brandr og Ingiyymndr Jöns synir bjuggu báðir

á Reykjahólura, en Bergþórr Jónsson, sem hefir verið þeirra

elztr, á Breiðabólstað í Steingrímsfirði, þá er ófriðr gaus upp

með þeim og porvaldi Snorrasyni vatnsfirðingi (um 1222),

upp frá því gátu þeir eigi haldizt við á búum sínum fyrir ríki

porvalds, meðan hann liföi. Var Ingimundr þá um hríð að

Sauðafelli með Sturlu Sighvatssyui, en Brandr »í Miðfirði eðr

at Fellsenda«, og bendir það á frændsemi við þá Fellsenda-menn,

að hann leitaði bælis þar (St.^ i. 271.). Brandr bjó síðar á

Stað i Hrútafirði. Hann lét hönd sína 1228 (St.^ i. 284.). Ingi-

mundr bjó síðar í Skáney í Reykjardal inum nyrðra og andað-

ist fíar 1231 (St.^ i. 303.}. Sonr haus hefir án efa verið Ari

Ingimundarson, *frændi |>órðar kakala', er kom til l^órðar átján

vetra 1244, f 1259 (St.^ ii. 50., 258.).
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Bergþörr Jónsson var farinn að búa á Breiðabólstað í Stein-

grímsfirði fyrir andlát föður síns, og var Guðmundr biskup Ara-

son þar með honum vetrinn 12^^ln (St.^ i. 223.-- Bp. i. 502.), en

andaðist 12o2. Kona Bercfþórs hét Helga Asgrímsdóttir, og var sonr

þeirra Ásgrímr Bergþórsson, er fyrst bjó á Breiðabólstað eptir

föður sinn (1234: St.^ i, 319.), en síðar í Kallaðarnesi (1242:

St.2 ii. 2.), t 12Ö6. Kona hans var Margrét forbjarnar dóttir

írá Ósi í Miðfirði Bergssonar (St.^ i. 193.). Ásgrímr |>orsteins-

son var frændi Eyjólfs ofsa f>orsteins3onar úr Hvammi (St,^ ii.

155.), og kynni að vera, að Hélga á Breiðahólstað, móðir Ás-

grims, og Ingtinn i Hvammi, móðir Eyjólfs ofsa, hafi verið

systr, Ásgríms dætr Gilssonar úr Vatnsdal (líklega úr Hvammi,

því að J>orsteinn Jónsson mun hafa komizt að Hvammslandi

eptir tengdaföður sinn) og Járngerðar, systurdóttur Eyjólfs prests

Hallssonar af Grenjaðarstöðum (líidega dóttur Sigríðar, er átti

Eyjólfr Guðmundarsou af Möðruvöllum; — sjá Möðrvellinga-

kyn. St.^ i. 129.), og hefir þá þriðja systirin verið Giiðleif á

SJcinnasiöðiim í Öxarfirði, móðir þeirra Jöns á Sldnnast'óðiim,

er bjó þar með móður sinui (— að þau Guðleif og Jón hafi verið

Daæðgin hefir þó að eins að styðjast við sennilega tilgátu útgef-

ara: St^ i. 298.^3 ath. 3) vetrinn 12''^m, er Guðmundr biskup

Arason sat þar með lið sitt frá því á jólaföstu og fram á langa-

föstu, og Jón bjó þar enn 1242 (St,^ i. 407.), — og Halldörs hönda

á Shimiast'óðitm Hélgasonar^ er fell á |>veráreyrum 1255 (St.^

ii. 217.).

Dóttir Bergþórs Jónssonar og systir Ásgríms í Kallaðarnesi

befir verið Inglbj'órg Bergþörsdöttir, 'frændkona f>órðar kakala',

or átti Einarr auðmaðr í Vík út frá Stað í Skagafirði. Hann
var með Brandi Kolbeinssyni að vígi pórálfs Bjarnasonar á Ós-

landi 1239 (St.^ i. 383.) og í Haugsness-bardaga 1246, og flýði

bann þá fyrstr manna úr liði Brands Kolbeins sonar og Brandr

son hans, .að því er viröist að áðr lögðu ráði þeirra í>órðar

^akala (St.^ ii. 72., og or hann þar í toxtanum eptir A nefndr

'Auðunnarson', sem án efa er mislestr úr 'auðmaðr', sem B hefir).

Hann, eða ölhi heldr synir hans, hafa síðan flutzt vestr í Stein-

grímsfjörð á Breiðabólstað, ættleifð Ingibjargar Bergþórsdóttur,

móður þeirra, því að Einarr auðmaðr er nefndr í máldaga um
öignir Skálholts staðar á Ströndum, er gjörr var í Vatnsfirði

^^^R 1327 (Dipl. IsLii. 621.), og synir hans: Brandr (sá er áðr

^'ar nefndr og flýði úr Haugsness-bardaga) og Bergþörr, og
35*
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guldu þeir stað í Skálaholti ^Ávíkr land hálft ('allt' í skránni

B vist eigi rétt) ið eystra ok hálfan hvalreka ok viðreka á miUi

Raufár ok Knarrarness«. Enn er þar nefndr porgrimr Einars-

son, er verið roun hafa bróðir þeirra, er »galt staðnum fjórðung

viðreka og hvalreka milli fyrrnefndra takmarka«. í>orgrímr Ein-

arsson er án efa inn sami og sá, er ttík Stað í Steingrímsfirði

1284, en gekk til sætta við Jörund biskup og Eunólf ábóta

1289, og gekk árið eptir undir skriptir þær, er Árni biskup |>or-

láksson hafði gjört honum á hendr (Bp. i. 734., 779., 785.)-

Er alllíklegt, að þá hafi hann goldið reka þann, er getr í mál-

daganum (útgefari Dipl. Isl. ii. hefir réttilega getið til, að por-

grimr Einarsson á Stað hafi verið af kyni Jóns Brandssonar, en

hann hefir eigi verið bróðurson Ásgríms Bergþórssonar, svo sem

þar er til getið, heldr systurson hans).

14. Vallverjar (St.^ i. 194. sbr. 199. o. v., ísl. s.^ i. 297.,

240. 0. V.). — »Ormr inn auðg% son Úlfs ins hvassa, nam land

með Eangá . . . ok bjó í Húsagarði, ok AsJcell son hans eptir

hann. Hans son (== 'Brandr son Áskels': Mb.) reisti bæinn

á Vollum (o: Völlum inum iðrum sbr. 'KetiU örriði . . . á Völl-

um inum ytrum': ísl. s.^ i. 296.). Frá honum eru Vallverjar

komnir*. f»að getr naumast verið efanda, að Brandr Askelsson,

er reisti bæinn á Völlum og Vallverjar eru frá komnir, er inn

sami og kallaðr er VaUa-Brandr^ enda sýnist, hvað tíma snertir,

ekkert geta verið því til fyrirstöðu. Valla-Brandr átti f>órríði,

Ásnýjar dóttur Flosa dóttur ins norræna, er nam EangárvölUi

ina eystri. Synir Valla-Brands voru þeir Eih'fr og Flosi. Eilífr

Valla-Brandsson átti Halldóru Orms dóttur ins ánauðga úr Vest-

mannaeyjum (Herjólfssonar, — eptir Hb.: Isl. s.^ i. 289., 280.).

Ekki er talið afkvæmi þeirra. Flosi Valla-Brandsson átti Guð-
•

rúuu |>óris dóttur Skeggbrodda sonar. peirra synir voru Bjarni

og Kolbeinn (búið sá, er var lögsögumaðr 1066—71), faðir Guð-

rúnar, er átti Sæmundr inn fróði. Sonr Bjarna Flosasonar var

Bjarni prestr Bjarnason (f
^f/e 1181: Ann., Árt. skrá), er átti

HöUu Jörundar dóttur frá Keldum Gunnars sonar og Guðrúnar

forsteins dóttur rangláts. Börn þeirra Bjarna prests voru þessi:

a. Guðrún BjarnadóUir^ er átti |>orvarðr inn auðgi Ásgrímsson

og siðar í>órðr Sturluson. b. Guðrún Bjarnadóttir (önnur : 'Goð-

rún'), er átti Einarr Bergþórsson. c. Helga Bjarnadóttir, barns-

móöir Sighvats Sturlu sonar (móðir Sigríðar, er átti Styrfflir

í>órisson í Bjarnastaðahlíð). d. Torft prestr Bjarnason. e. Etn-
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arr h'úðr Bjarnason, er tók þátt í lögréttubardaga 1196 (St.'^

i. 199.). f. Flosi prestr Bjarnason, er átti Eagnhildi Barkar

dóttur af Baugsstöðum Gríms sonar, bræðrungu Hallkötlu Ein-

ars dóttur úr Kallaðarnesi Gríms sonar, er átti Hrafn Svein-

bjarnarson á Eyri (Isl. s.^ i. 302.), og hefir hann með Eagnhildi

komizt að Baugsstaða landi, er hann síðan seldi Dufgúsi |>orleifs-

syni (1226: St.^ i. 275. ~ Systir Eagnhildar befir verið Herdís,

móðir Nikulásar Oddssonar). Flosi prestr gjörðist síðast munkr
og andaðist ^/lo 1235. Börn Flosa prests og Eagnhildar voru

þessi: a. Bjarni. |3. Einarr. y. Halla og ð. J>órdís, er þeir

áttu Vilbjálmr og Philippus Sæmundar synir Jóns sonar. s. Val-

gerðr Flosadóttir, er átti Ólafr íottr (»mágr Flosa prests«: íSt.^

i. 377.), svo sem dr. J. f>. sen. hefir fyllilega sannað ('Nokkur

bl. úr Hauksb. og Guðm, s., Evík 1865, form. iii.—iv.). |>ar er

sýnt fram á, að Ólafr tottr hefir eigi verið sami maðr og *Ólafr

Svartsson' og nauraast inn sami og 'ÓIafr Hauks son f>orgils

sonar', er St. getr samtímis, en að hann muni þó hafa verið ís-

lenzkr maðr. f>að er og Ijóst, að hann hefir átt heima á Is-

landi, er hann tekr eigi einungis þátt í óeirðum íslendinga um
þær mundir 'og er enda fyrirliði í liði Gizurar, heldr kvongast

og á íslandi og eykr þar kyn sitt. Af orðunum: »SkaI KetiII

þorvaldsson ok Ólafr tottr, Skeiðamenn ok Biskupstungnamenn,

verja fyrir austan [kirkjujgarðinn (í Skálaholti) ok allt til gesta-

húsa« (St.- i. 399.) kynni að mega ráða, að Ketill porvaldsson

hafi átt heima á Skeiðum, en Ólafr tottr í Biskupstungum.

Viðrnefui Ólafs: 'totir' minnir á póri tott, er bjó í Haukadal í

Biskupstungum og átti Herdísi Einars dóttur porvaldssonar (St.^

ii. 187. sbr. 179.— 180.). Hann var Amþórsson og mun hafa

verið bróðir Jóns prests Arnþórssonar, er fór utan með ritura

Magnúss biskups 1223 (f 1224: Ann. Bp. i. 545.). 'Arnþórs'

nafn var um þær mundir ótítt á íslandi (breytt orðið í *Arn-

órr'), en helzt í Noregi, og bendir það á norrænan uppruna

þeirra Arnþórs sona, og á norrænan uppruna póris totts kynni

það og að benda, að hann átti skip á Eyrum 1246 (St.^ ii. 47.),

því að þá var fátítt orðið, að Islendingar ætti skip í förum.

í>að liggr mjög nærri að ætla, að þeir f>órir tottr og Jón prestr

liafi verið synir Arnþörs austmanns^ er fekk Eagnheiðar J>ór-

hallsdóttur, systur forláks biskups, eptir er Jón Loptsson sagði

sér bana afhenda, og er þess getið um þau, að >frá þeim kom
iiiargt manna« (Bp. i. 293.). Hafa þeir Arnþórs synir þá verið
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bræðr Páls biskups sammæðra. Viðrnefnið *tottr' or einkenni-

legt og nainnir fremr á norræn en íslenzk viðrnefni. Mætti vera,

að þeir förir tottr og Ólafr tottr hafi verið bræðr, og hafi gengi

það, er Haukr lögmaðr Erlendsson, sonarsonr Ólafs totts, síðar

komst í í Noregi, meðfram stafað af því, að hann hafi átt fyrir

í Norogi göfuga frændr. (Sem dæmi þess, að bræðr hafi borið

sama viðrnefni, mætti nefna þá Önund bíld og f>orgrím bíld

Isl. s.*'^ i. 316.).

15. Ætt frá Þoiieifi skeifu (eða líyn Gizurar galla*: St.-

i. 200. 0. V.). — Grein sú, er á eptir ferr, var rituð sem svar

upp á ina 4. sögulegu spurning í 19. tölubl. 1. árs 'Lýðs', er

lauslega hefir svarað verið í 10. tölubl. 2. árs. Hún þykir geta

áit hér við, þótt eigi sé hún að öllu með sama fyrirkomulagi og

hinar greinarnar, og læt eg henni því óbreytt. Á ætt þessarri

eru að vísu litlir erviðleikar, en hún er dreift rakin, og virðast

sumir hafa verið í vafa um ýms atriði í heuni.

porleifr sJceifa hét maðr. Hann átti pórríði Sturlu dóttur

(t 1183) í Hvammi fórðar souar og Alafar, ekkju Erlends í

Svínaskógi (Álöf er talin VilhjálmsdöUir: St^ i. 190. St.^

i. 49., en 'forsteins dóttir' eða 'J>orgeirs dóttir' -^Kuggasonar'

eða ^Kaggasonar^ St.^ i. 41. = St.^ i. 55. sbr. 49.). J>au |>ór-

ríðr og Sveiun Sturluson (f u. 1204) voru tvíburar. pórriði

hafði fyrr átta Ingjaldr á Skarfsstöðum, er fell á Sælingsdals-

heiði 1171, Halls son (sonr Gufu-Halls í Flekkudal |>órðar sonar

gufu og Guðbjargar). pau porieifr og pórríðr réðust í Mjarð-

arJioU með fé sitt, þá er Sighvatr Sturlu son bróðir hennar

gjörði þar bú 1197, og voru fyrir búinu (St.^ i. 41., 62., 190.,

200.). Synir þeirra voru þeir: Jón krókr, Hróðbjartr, Dufgúss

(frumlcgri og réttari mynd en 'Dugfúss' sbr. 'Dufgúss inn auðgi

i DufgúsdaF: Bjarnar s. hítd. k., Khvn 1847, bls, 4) og

Svertingr.

Jön JcröJcr porleifsson var prestr og bjó í Gufudal. Hanu

átti Halldóru J>orgiIs dóttur af Breiðabólstað á Reykjanesi Guun-

steinssonar. Jón prestr var veginn ár 1229 (St.^ i. 296.)-

Hrööhjarir porleifsson (— óvíst hvort hann hefir verið

sammæðri við þá aðra porleifs sonu) var faðir forgeirs stafs-

enda, »bræðrungs Dufgúss sonas er fylgdi |>órði kakala og var

veginn að Keykjahólum ár 1244 (St^ ii. 7., 45.).

Svertingr porleifsson (— sjá um ætt hans einkum St.^ i.

289» og 297., þar sem hann er talinn frændi Sturluuga og selr
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vegöndum Jóns króks, bróður síns, grið), Eptir hann eru til

færðar tvær vísur uin Sauðafells-för Vatnsfirðinga (1225: »Hörð

er heimsókn orðin« og »Felld var Ysja aldri«). Litill var haun

vinr frænda sinna flestra nema Sighvats Sturlusonar (móður-

bróður síns). Svertingr bjó fyrst í Hvammi, en Sturla Sighvats-

son hafði af honum landið, og lét koma í hendr í>órði Sturlu-

syni (móðurbróður Svertings, en föðurbróður sínum). Síðan bjó

Svertiugr í Fagradal. f>á er Jón prestr krókr bróðir hans var

veginn (1229), tók Sturla Sighvatsson grið af honum til handa

ve^íöndunum. Ar 1234 fór Órækja Snorra son í Saurbæ og

gjörði bú á StaðarliöU. »Skyldi þeir Svertingr forleifsson þat

eiga báðir samt, ok var hann (o: Svertingr) fyrirc<. Ár 1235

fór Sturla fórðarson til Saurbæjar, »ok réð búlag við Sverting

á 8taðarhóli«, Ár 1238 vildi Sighvatr Sturluson fá Hvamms
land til handa Svertingi af Böðvari |>órðar syni Sturlu sonar, er

eignazt heíir Hvamm eptir I>órð föður sinn (f 1237), en Sturla

Sighvatsson mælti heldr á móti, og fekk Sighvatr ekki landið.

Ár 1242 og 1244 bjó Svertingr í Rvammi. Steinarr hét sonr

Svertings (St.^ i. 270., 289.— 290., 297., 326., 335., 359., 394.,

ii. 7., 48.).

Ðufgúss porleifsson (sjá um ætt hans einkum St.^ i. 273;

— þar er pórðr Sturlu son í Hvammi talinn móðurbróðir hans)

átti konu þá, er Halla héfc Bjarnardóttir. Hann bjó fyrst að

Satiðafelli (u. 1215) og siðan í Hjarðarholti. »J>ótti hann þá

mestr bóndi í Dölum«. Ar 1225 varð hann fyrir áverkum af

í>orgilsi Snorrasyni í Skorravík. Eptir það keypti hann Baiigs'

staöi suðr að Flosa presti Bjarnasyni og réðst þangað. Ár 1238

bjó hann á Strönd í Sélvogi. Lét þá Gizurr forvaldsson ræna þar

búféöllu, svoað liðhans var örbirgtepfcir, og sáu bændr fyrir því.

Ár 1242 var »Dufgúss karl* í StafahoUi (St.^ i. 232., 273.—

275., 366., ii. 22.). Synir Dufgúss og Höllu voru þeir Björn

drumbr, Björn kægill, Kolbeinn grön og Svarthöfði.

Bfórn drumh' Bufgússon (^Drumb-Björn': St.^ i. 160.) var

lítt í herförum, þótt hann kæmist eigi með öllu hjá fylgd við

frændr sina Sturlunga. Hann bjó í HjarðarhoUi 1242 (St.^

ii. 3.) og lengi síðan (ár 1255: St.^ ii. 224.). Árni biskup |>or-

láksson tók af honum staðinn, en Björn drumbr settist aptr á

staðinn 1284 og var þá forboðaðr og dó í forboði. Ár 1289 var

hann grafinn upp að boði Jörundar biskups og leystr (Bp. i.

734., 779.). Ekki getr niðja hans.
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Bjöm Jcœgill Ðufgússon CKægil-Bjiöva' : St^ i. 273., ii. 18.)

fylgdi þeim Sturlu Sighvatssyni og fórði kakala. Kolbeinn ungi

lét drepa hann í Króksfirði á vestrför sinni 1244, og var mælt,

að hann dæi hlæjandi (St.^ ii. 43.).

Kolheinn grön Dufgússon var löngum í fylgd með frænd-

um sínum Sturlungum. Hann var fyrir skipi í Flóa-bardaga 1244,

handtdk Brand Kolbeinsson á Haugsness-fundi 1246 og var síðan

að Flugumýrar-brennu 1253. Gizurr J>orvaldsson lét drepa hann

að Espihóli '^Wi 1254 (St.^ ii. 49., 73., 160., 174.).

Svarthöfði Ðufgússon var fremsfcr þeirra bræðra að virð-

ingu. Ár 1241 fekk hann Herdísar Odds dóttur (t 1234) á

Söndum Ála sonar ins auðga á Söndum (Áli inn auðgi er tal-

inn 'Oddsson' í Hrafns s., kap. 17.: St.^ ii. 304., og mun það

réttara, en 'porvarðsson' í f>órðar s. hr.: Bárðar s. o. fl., bls.

104. — Kona Ala ins auðga hét Vigdís Guðlaugs dóttir l>órðar

sonar Auðunnar sonar og Ingibjargar jþorvalds dóttur Kjartans

sonar), en móðir Herdísar var Steinunn Hrafns dóttir á Eyri í

Arnarfirði (f Va 1213) Sveinbjarnar sonar (St.^ i. 387.), og var

Svarthöfði síðan á Eyri með Steinunni og Hrafni mági sínum.

Hann var á pverárfundi 1255 með þeim Hrafni Oddssyni og

Eyjólfi porsteinssyni, og varð sárr og komst undir bænhúsvegg

og »bað sér griða heldr ákaöega*. Gaf í^orgils Böðvarsson hon-

um grið (St.'^ ii. 219.). Synir þeirra Herdísar voru Óli og

Björn.

Óli Svarthöfðason átti Salgeröi Jóns dóttur úr Ási Sigurðar

sonar Jóns sonar (f 1L97) Loptssonar (Sigurðr Jónsson Lopts-

sonar átti Salgerði Erlends dóttur: St.*^ i. 189.). Dóttir þeirra var

Steinunn (f 1361), er átti Haukr lögmaðr Erlendsson (ísl. s.^ i.

136,, 270.).

Björn Svarthöfða son og Herdísar er að eins kunnr af Vatns-

hyrnu (|>órðar s. hr.: Bárðar s. o. íl., bls. 104.— J 05., Flóam.

s. : Fs. bls. 161. — J>orleiír prestr Jónsson segir í útgáfu sinni

af Flóamanna sögu: Rvík 1884, form. bls. v., að ættartölubrot

Jóns Hákonarsonar í enda sögunnar sé bæði »ómerkilegt og

skakkt«, en færir engin rök fyrir því. Eg ætla það ailmerkilegt

og sé enga ástæðu til þess að véfengja það). Björn Svarthöfða-

son var faðir Gizurar galla.

Gizurr gaJli Bjarnarson var fæddr 1269 og heitinn eptir

Gizuri jarli |>orvaldssyni (f ^^/i i268). Ár 1306 vá hann mann,

er Höskuldr hét. Gizurr fór utan 1308, gjörðist hirðmaðr Há-
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kofíar konuDgs Magnússoiiar 1309, var sendr eptir skatti á Fíud-

mörk 1310, kom aptr í Noreg raeð skattinn 1311 og kom út

1812. Ár 1313 fekk bann J>órríðar Ögmundar dóttur úr

Bæ (— óvíst hverjura Bæ) f>órðar sonar (Flat. ann.). Saraa ár

urðu kaupmenn á Gáseyri missáttir við hann og lömdu hann og

særðu. Yar að því herra Úlf'r af Dunga og tvær skipshafnir Aust-

manna. Lá hann í sárum tólf mánuði, en varð alheiU (Flat.

ann., Bp. i. 828., 888.). J>á fór hann til Noregs 1315, fór síðan

Itíiðangr til Svíaríkis, var skotiun í handlegg og fangaðr 1316,

en var ieystr úr turni laugardaginu fyrir páska 1317 (Flafc. ann.

— Bogi Benediktsson: Sm. æf. i. 438. telr, að Gizurr hafi enn

farið utan 1322. en koraið út 1323, — heiraild hans óvís). Giz-

urr galli bjó í Viðidalskmgtt, og hefir átt þá jörð, N. 1324

vandaði Lafranz biskup Kálfsson um tíundargjörð viö hann o^

reyndiat þá fé hans vantalið um fjóra tigi hundraða. >^Var það

eigi margra að vanda um við Gizur« (Bp. i. 855.). Ar 1359

fekk Gizurr Jóni biskupi Eirekssyni skalla nokkra reka á Vatns-

nesi (J. E. Arb. i. 89., B. B. Sm. æf. i. 438.). Hann andaðist

vetri meirr en tíræðr 1370 (Flat. ann.). Hákon hét sonr hans.

Rálion Gimrarsoii var fæddr 1324, en andaðist 1381 (Flat.

ann.). Hann bjó í Víðidalsíimgii eptir föður sinn, og voru börn

bans Guðný og Jón.

Guöný liákonardöttir var kona Arna í Auðbrekku Einars-

sonar. J>eirra sonr var í>orleifr Árnason í Auðbrekku, faðir

Bjarnar ins ríka í Skarði hirðstjóra (f 1467: B. B. Sm. æf, i.

151., 436.).

Jön Háhonarson var fæddr 1350 (Flat. ann.). Hann bjó

enn í Viðidalstungu, Hann hefir rita látið inar merku sögu-

bækr: Flateyjarhö'k (Flb. forra. bls. iii. ft.) og Vatnsliyrnu

(Bárðar s. o. fi., form. bls. xiv. ff.). Kona hans var Irigileif

Arna dóttir hirðstjóra (f 1361) pórðar sonar Kolbeins sonar

pórðar sonar kakala (fórðar s. hr.: Bárðar s, o. íi., bls. 105.

Tímar. Bmfél. iv. 121. ath. 46. og 47.). — I>au Jón og Ingileif

hafa verið í 7. og 8. lið frá Hvamras-Sturlu þannig:

pórríðr—Dufgús—Svarthöfði— Bj örn— Gizurr

Hvamms-Sturla {
gaili-Hákon-Jón.

Sighvatr — fórðr kakali — Kolbeinu — fórðr

—Arni— lugileif.

^r 1394 var Jón Hákonarson í vestrreið með Birni jórsalafara

Einarasyni Eireks sonar og Grundar-Helgu pórðardóttur (föður-
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systur lugileifar konu hans), og var þá með öðrum kjörinn í

gjörð um mál þeirra Bjarnar og fórðar undir Gnúpi (Flat. ann.).

Ár 1398 var höggvinn Páll gaddr, er veitt hafði Jóni Hákonar-

syni lemstrarsár í þingreið (Isl. ann.). Ið saina haust seídi Jón

hálfa Grund í Eyjafirði, erfðaeign Ingileifar konu sinnar, Hall-

dóri presti Loptssyni (J. E. Árb. i. 121. sbr. Tímar. Bmfél. iv.

121.). Börn hans voru Guðný og Heigi.

Guöný Jónsdöttir átti Svein uokkuru Bergþórsson. Hún
erfði hálfa Viðidalsttmgu optir Helga bróður sinn, er fyrr hefir

andazt, en Sveinn maðr hennar seldi þann hluta f>orleifi í Auð-

breid(u Arna syni Einars sonar (Dómr Hrafns lögmanns 1416:

Safn t. s. ísl. ii. 77., J. E. Árb.^ ii. 12., B. B. Sm. æf. i. 439.

sbr. J. P. s. st. ath. 3.).

Helgi Jönsson erfði aila Viðidahtungu q'^úx í'öh\xx únxi og bjó

þar. Hann átti Margréti porleifs dóttur Marteins sonar. Mar-

grét erfði hálfa Víðidalstungu eptir Helga bónda sinn (en Guðný

systir hans hálfa, sem fyrr segir), og að henni andaðri erfði

þann hluta porleifr Marteinsson, faðir hennar. Bróðir |>or-

leifs hét Oiafr staði Marteina son. Hann var tvílívongaðr.

Dóttir hans og Halldóru Kolbeinsddttur hét Solveig. Hennar

felík Sveinn Bjarnarson. Dóttir Ólafs staða og Ingibjargar Arna

dóttur hót t>uríðr. Hennar fekk Guðmundr |>orJái{sson. I^ær

Solveig og |>uríðr Olafs dætr staða erí'ðu hálfa Víðidalstungu

eptir J>orleif föðurbróður sinu, en menn þeirra, Sveinn og Guð-

mundr, seldu þann hluta f>orleifi í Áuðbrekku Árna syni (og

Guðnýjar Hákonar dóttur Gizurarsonar), er varð þannig eigandi

allrar jarðarinnar (Dómr Hrafns lögmanns 1427: J. P. í B. B.

Sm. æf, i. 439. ath. 3. sbr. J. E. Árb. ii. 21., við ár 1428).

fannig verðr ætt Gmtrar galla rakin upp og niðr í beinan

karllegg frá porleifi sJceifu og pörriði Sturludöttur tíl Helga

Jönssonar í Víðidalstungu um sjö liðu, er koraa niðr á rúm 200

ár, írá því skömmu fyrir 1200 og þar til skömmu eptir 1400

(— karlleggrinn mun hafa dáið út í svartadauða), og hafa ýmsir

í ættinni, eigi sízt Gizurr gallij verið mikilhæfir menn.

16. LUQdarmenn (sbr. Lundarmanna-goðorð: St.^ i. 210.).

— »f>á (o: u. 1202, er Snorri Sturluson fór að búa að Borg, er

hann hafði eignazt með konu sinni Herdísi Bersa dóttur íns

auðga Vermundar sonar, — í St.'-^ Ind. ii. er hann ranglega tal-

inn 'Halldórsson') bjó pörör Böðvarsson, móðurbróðir hans (o:

Snorra), í Görðum, okátti hann þingmeun um Akranes ok marga
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upp um bérað .... Gaf hann þá Snorra hálft Lunclarmanna-

goðorð« (— áðr hefir hann átt það allt, því að kuunugt er, að

f^orleifr sonr hans hafði mannaforráð í Borgarfirði síðan, er hann

hefir fengið að erfðum eptir föður sinn). I->órðr Böðvarsson var,

sem kunnugt or, af Mýramanna-kyni.

Fremstr sona porsteins að Borg Egils sonar Skallagríms-

sonar var SMúi J^orsteinsson, er varí Svöldar-bardaga með Eireki

jarli, en síðan bjó að Borg eptir föður sinn (Bjarnar s. hítd. k.,

Gunnl, s. ormst.). 8kúli átti Beru Orms dóttur af Hvanneyri

Koðrans sonar frá Giljá (Bp. i. 5.). Sonr þeirra var Æí^i/? á^/m?a-

son að Borg, sem kunnr er af Bandamanna sögu. Ilrifla hét

sonr f>orsteins Egils sonar laungetinn (Eg.^ 295.*'^^), er mun liafa

verið sá Hriíla, er átti Mæfu porvarðs dóttur ins stórhöggva

Ásgeirs sonar frá Hamri í fverárhlíð (ísl. s.''' i. 69.). Sam-
kvæmt Hb. og Mb. (ísl. s.^ i. 76.) hefir Hrifla I>orsteinsson átt

son, er Egill hefir heitið, og frá honum telr Haukr móðurætt Val-

gerðar, systur sinnar, og má ætla, að hann hafi rétt talið hana.

En svo virðist sem Skúli þorsteinsson að Borg, bróöir Hriflu,

bafi og átt son, er Egill hafi heitið. í böfðingjatali 1118 (Bp.

i. 31. = ísl. s.'^ i. 329.) er Halídórr Egilsson talinn með mestu

höfðingjum vestr, og hefir baun án alis efa baft maunaforráð

vestan Hvítár, og þá sjálfsagt Mýramanna-goðorð. Má telja víst,

að hann bafi verið kominn af Siíúla J^orsteinssyni, og þá sonr

Egils SJctdasonar^ og að bann hafi búið að Borg. Vera má, að

Halidórr Egilsson sé sami maðrinn og fór með Einari J>orgiIs-

syni til féránsdóms í Hvamra 1160 (St.^ i. 50.), en þá hefir

hann verið mjög ungr 1118, en bniginn orðinn 1160. Sonr

Egils Hriflusonar hefir — að tali Hb. og Mb. — verið SkúU

Egilsson, sem í höfðingjatalinu 1118 er talinn með mestu hðfð-

ingjum suðrj og mun hann því hafa átt goðorð sunnan Hvítár.

Með því að nú niðjar hans áttu Lundarmanna-goðorð, þá er

sennilegt, að Skúli Egilsson hafi einnig átt það og bafi hanu

komizt að því með mægðum við ina íyrri Lundarmenn. Eptir

tímanum gat bann vel hafa átt dóttur pórðar prests lundar-

skalla Sigurðar sonar, er kom til móts við flokk porgils Odda-

sonar að Sandvatni 1121 og bauð bonum heim. »Hann var

auðkj^fingr mikill ok vinr I^orgils, tilkvæmdarmaðr ok skilgóðr<í

(St.'^ i. 32.). Af viðrnefni bans or að ráða, að hann hafi verið

líiaðr aldraðr ('sköllóttr') og að bann bafi búið að Lundi í

Beykjardal inum syðra, enda er auðsæit á frásögninni í St., að
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hann hefir búið eigi alllangt frá Sandvatni. Kyn fórðar prests

lundarskalla þekkjum vér eigi, on vel gat hann verið mágr

(tengdasonr) Bergþórs (að Lundi) Kolls sonar að Lundi Kjallaks

sonar að Lundi Hrólfs sonar að Ballará (Isl. s.^ i. 46., 63. —
sjá Eeykhyltinga-kyn). Son Shida Egilssonar hefir verið

pórðr prestr SkúJason, sem talinn er með prestum suðr í presta-

tali 1143. Líklega hefir inn nafnkunni prestr, Einarr skáld

Skúlason, er kvað 'Geisla' og í prestatalinu 1148 er talinn

með prestum vestr (sbr. Dipl. Isl i. 189.—190.) verið bróðir

fórðar prests, og gat hann hafa verið á vist að Borg með Hall-

dóri frænda sínum, því að eigi er efanda, að Einarr prestr hefir

verið af kyni Mýramauna og Skúla son Egils sonar, en eigi fiun-

ast rök til, að tveir hafi verið Skúlar Egils synir, Hriflu sonar

og Skúla sonar. I ættartöflu Mýramanna (SnE. iii. 418.) er

Einarr prestr talinn Skúla son Egils sonar Hriflu sonar, en dr.

J. p. sen. hefir ætlað, að hann muni öllu heldr hafa verið Skúla

son Egils sonar Skúla sonar (Egý form. bls. iv. ath. 1.). En

naumast er ráölegt að víkja frá tali Hauks lögmanns. Ovíst er,

að Einarr Skúlason, er var svo mjög í förum, hafi verið kvong-

aðr, eða átt bú út hér, en eins líklegt er, að hann hafi verið á

vist með göfugum frændum, svo sem að Borg, sem áðr hefir verið

til getið.

pörðr prestr Slddason átti Valgerði, dóttur Markúss lög-

sögumanns (f ^^/lo 1108) Skeggjasonar. Sonr þeirra var Bdðv-

arr ^órðarson í Görðum á Akranesi, er kom i Hvamm til liðs

við Sturlu |>órðarson 1160 og átti síðan í Deildartungu-

málum (1178—81), t 1187. Hann átti Helgu I>órðar dóttur úr

Reykjaholti Magnússonar. feirra sonr var pórðr Böðvarsson í

Görðum, er gaf Snorra Sturlusyni hálft Lundarmanna-goðorð,

Hann átti Snælaugu Högna dóttur ins auðga úr Bæ (Bæjar-

Högna mál 1183: Ánn., Bp. i. 437.). Systr fórðar voru þær

Guðný, móðir Sturlu sona, og Guðrún (St.- i. 229.). Synir

|>órðar Böðvarssonar (f 1220) voru þeir porleifr i Gorðim (í

St.2 Ind. i. er hann talinn í Bæ, undir 'Bær'), er tekið hefir

goðorð eptir föður sinn, f 1257), Böðvarr í Bœ (í St.- Ind. ii.

er hann talinn 'fórðar son Narfa sonar'), f 1264, og MarMss

á Mehcm, faðir Suorra lögmanns (f 1313), föður porsteins ábóta

böllótts (t 1351). Synir Böðvars í Bæ eru nefndir Högni (St.^

ii. 200.) og fórðr, faðir Járngerðar, er átti Erlendr inn sterki

Ólafsson totts lögmaðr (f 1312); þeirra dóttir hét Valgerðr (Isl.
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S.2 i. 76.). Óvíst er, að nokkrir þessarra langfeðga hafi búið að

Lundi, þótt þeir ætti Lundarmanna-goðorð. J>eir Böðvarr 5>órð-

arson og fórðr son hans og J>orleifr bjuggu allir í Görðum á

Akranesi. En eigi vitum vér, hvar þeir J>órðr Skúlason og

Skúli Egilsson hafa búið. J. S. telr (Dipl. Isl, i. 188.), að pórbr

prestr Skúlason muni hafa búið í Görðum sem niðjar hans, og

er það allsennilegt, en Skúli Egilsson kynni að hafa búið að Lundi.

|>að er því alls eigi víst, að þessir ættmenn haíi nokkru sinni

verið kallaðir 'Lundarmenn', þdtt þeir ætti Lundarmanna-goð-

orð. Goðorðið hefir líklega tekið nafn af Kjallaki Hrólfssyni og

niðjum hans, er bjuggu að Lundi, og hefir goðorðið haldið inu

forna nafni sínu, þótt aðrir (tengdamenn) yröi eigendr þess.

Lundarmenn 12. og 13, aldar voru frá Kleppi presti por-

varðssyni^ er átti Vigdísi forsteinsdóttur, systur |>óris prests ins

auðga í Deildartungu (f 1178), frændkona Böðvars J>órðarsonar

í Görðum (komin af |>órði lundarskalla og Lundarmönnum inum

fyrri?). peirra börn voru porvarðr prestr og Kolþerna, er átti

Hámundr Gilsson |>ormóðssonar, frændi Sturlunga (St.^ i. 44., 117.,

198.). í>eir Hámundr og forvarðr prestr mágar bjuggu að

Lundi. Af deilum Hámundar og f>órðar rauðs á Oddsstöðum

spratt bardagi á alþingi 1176 ('Rauðsmál'). porvarðr prestr

Kleppsson átti Oddnýju Torfadóttur. Einn sona hans var Á^-ni

prestr að Lundi (f 1236), faðir Ara að Inmdi (1242: St.^ ii,

17., — í Ind. ii* tvítalinn sem 'Ari að Lundi' og 'Ari Arnason

að Lundi'), föður iMndar-JBjarna. Annarr sonr forvarðs

Kleppssonar var Torfi prestr, faðir Leggs prests (f 1238), föður

Ólafs svartaskáids, er vá Jón murta Snorrason (1231: St.^ i.

300.). Annarr son Torfa prests sýnist verið hafa Játgeirr skáld

Torfason, er Bjarni Móýsesson vá 1240 (sbr. SnE. iii. 674.).

17. Húnröðlingar (St.^ i. 229. o. v. sbr. Tímar. Bmfél. ii.

1.—31.). — í St. á tilv. stað segir svo: »J>á (o: skömmu fyrir

bardagann á Mel 1216) bjó pörör, raóðurbróðir þeirra (o: Eyj-

ólfs Kárssonar og Jóns og Eyjólfs Ófeigs sona,— en móðir þeirra var

Arnleif Jóns dóttir Húnröðarsonar, og hefir því fórðr sá, er frá

er sagt, einnig verið sonr Jóns Húnröðar sonar) at Asgeirsá,

en lUhugi Bergþórsson at porlcelshváli, porsteinn Hjálmsson á

Breiðabólstað í Vestrhópi, ok í hverju húsi voru Húnröðlingar

í þann tíma«. Eigi verðr betr séð, en að höfundr þessarrar

málsgreinar, er hann nefnir 'Húnröðlinga', eigi við þá alla: J>órð

Jónsson að Ásgeirsá, Illhuga Bergþórsson að J>orkelshvoli og |>or-
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stein Hjálmsson á Breiðabölsstað, og nefni þá alla Húnröðlinga.

ííaumast gátu allir þessir verið komnir af Húnröði, föður Jóns,

— að líldndnm eigi nema pórðr einn — , enda gat naumast ætt-

bálkr þess Húnröðar verið orðinn svo fjölmennr þegar í þriðja

lið, að um niðja hans yrði sagt, að þeir væri þann tímaíhverju

húsi. Tilgáta dr. B, M. 0., að Húnröðlingar hafi eigi aðrir

kaUaðir verið, en niðjar Húnröðar, föður Jóns, getr því naumast

rétt verið, og hyggjum vér, að ætlan J. S. (Dipl. Isl. i. 579.)

og G. V. (St.^ Gen. iii. 9.), að ættin sé kennd við Húnröð

Másson, hafi við betri rök að styðjast. En það kemr engan

veginn í bága þar við, aö ætt Ævars ins gamla hafi upphaf-

lega verið köUuð Æverlingar^ en að það nafn hafi á 12. og 13.

öld verið tvnt eða gleymt, og einungis við haldizt í 'Æverhnga-

goðorð'j og verðr þá um leið skiljanlegt, að nafn goðorðsins hefir

einungis geyrazt í aflagaðri mynd ('Eyvellinga-goðorð' eða 'Ávell-

ingagoðorö'), er uppruni þess hefir gleymdr verið, er Sturlunga

var í letr færð.

pórör Jönsson hefir verið auknefndr 'girðinef' (eða 'girði-

nefr' sbr. Girðincfsgata: St.^ i. 231.). Hann bjó að Ásgeirsá, og

er alllíklegt, að Jön Húnröðarson faðir hans hafi og búið þar.

Eigi er þess getiö, hvers son Húnröðr, faðir Jóns, hafi verið.

En eigi er efanda, að hann hafi verið Húnröölingr, kominn af

Húuröði Véfreyðarsyni, og gæti sá Húnröðr eptir tímanum vel

hafa verið sonr Hafliða Mássonar, oitt hinna mörgu barna Hafliða

og fórríðar Sturlu dóttur f>jóðrekssonar (St.^ i. 7.), og hefði þá

í>órðr að Asgeirsá verið 4. maðr frá Haöiða. fó þykir ölhi

líkara, að Húnröðr, afi pórðar, hafi verið sonarsonr eða dóttur-

sonr Hafliða, og |>órðr þá ö. maðr frá honum. Verið gæti og,

að hann hefði veriö af annarri kvísl Húnröðlinga en Hafliði.

Bróðir Jóns Húnröðarsonar virðist hafa verið Magnús, faðir

Húnröðar, er vann á Sturlu Sighvatssyni á Örlygsstöðum (1238:

St.'^ i. 377.), og systir Jóns ónefnd var móðir Húnröðar, er vá

Eyjólf, son f>órðar aö Ásgeirsá, að hestaþingi að Vatnsenda í

Vestrhópi (1183: St.^ i. 101. = Bp. i. 427.-428 ).

lllhngi Berg'þörsson bjó að |>orke]shvoIi. Hann lét fót sinn

1 bardaganum á Mel 121G. Faðir IUhuga var Bergþörr pörðar'

son, er týndist á Stangarfola (1189: Ann.), Faðir Bergþórs var

pórðr Ivarsson (stundum rangt nefndr 'Einarsson' og 'Másson

í St.^ — sjá Tímar. Bmfél. ii. 13. ath. 3.). Fyrir honum var

veginn húskarl að hestaþinginu að Vatnsenda 1183. Bróðir
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I^órðar hefir verið l^orsteinn Ívarsson, er gaf Snorra Sturlusyni

Æverlinga-goðorð, »þat er hann átti« (St.^ i, 213.). Af þessura

orðum er auðsætt, að eigi hefir J>orsteinn ívarsson átt né gofið

Snorra allt ^Æverlinga-goðorö', beldr hafa frændr hans átt nokk-

urn hluta goðorðs, þd naumast pórðr bróðir haus, því að eigi

sést þess vottr, að bann eða niðjar hans hafi haft mannaforráð.

Faðir þeirra f>órðar og |>orsteins var Ivarr pórðar son og Sól-

varar Asgríms dóttur pórhalls sonar. (Nöfn benda til, að af

þeirri ætt muni verið hafa þeir frændr Höskuldr prestr I:>órðar-

son og Ásgrímr f 1169, fórhallsson, er áttust við í Tungu-

hardaga 1168 ísl. ann.). Faðir ívars var J>órðr Hafliða son

Mássonar, og sýnist þórðr hafa verið með elztu börnum Hafliða,

þar eð lllhugi Bergþórsson er 6. maðr frá bonum. — Synir

lUJmga Bergþórssonar hafa verið þeir liögnvaldr og Ari lU-

Imga synir (St.^ ii. 35., — ranglega kallaðir 'Ara synir'" St.^ i.

309. sbr, 'Eögnvaldr Arason': i. 290.), er veittu Gunnari Klængs-

syni, mági sínum, í skærum þeirra Brands Jónssonar á Stað í

Hrútafirði (1228) og fylgdu síðan Sturhi Sighvatssyni. J>eirra

getr síðast 1243, er seta var gjör að Ásgeirsá, og voru þeir fyrir

setunni. Gtmnarr Klœngsson hefir átt systur þeirra og komizt

svo að forkelshvoli eptir Illhuga, en síðan (fyrir 1254) flutti

hann upp í Langadal í Geitaskarð. Sonr hans hefir verið

hiigi Gtmnarsson, er skatt sór 1262 (St.^ ii. 260.) (— og bendir

naí'n hans á faðerni móður hans, er hefir verið lllhuga dóttir

Bergþórssonar), en dætr: Ingihjörg, frilla Gizurar I>orvaldssonar

(1254: St.'*^ ii. 175.), og Guðri'm, frilla J>orgils Böðvarssonar, og

var dóttir þeirra Steinunn (1256: St.^ ii. 236. sbr. »görðist þá

lllhugi bróðir hennar heimamaðr porgils«).

^orsteinn Hjálmsson á Broiðabólstað í Vestrbópi (hann

er, þar sem banu kemr við skærur Miðfiröinga og Víðdæla í

Ind. ii. nefndr 'porkell') hefir verið sonr Hjáhns Ashjarnarsonar

'úr Vcstrhópi' (St.^ i. 129., 'frá' Vestrhópi í textanum víst

rangt), og hefir hann vafalaust verið af Breiðabólstað (— í Ind.

ii- or bann ranglega talinn 'of SJcagafjord'). Hjálmr var í setu

á Grenjaöarstöðura ll^^/ö? og fór með Kolbeini Arnórs syni

leiðangrinn til Valla í Svarfaðardal 1200 oer var á fundi á Víði-

völlum Va 1202, er Guðmundr Arason var til biskups kosinn

og studdi að kosningi hans (St.^ i. 129., 173., 118.-119.),

t 1227. Dr. B. M. Ó. hefir getið til, að Ásbjörn, faðir Hjálms,

liafi verið sonr Hafliða Mássonar, og hefði í>orsteinn þá verið 4.
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maðr frá Hafliða, sem að vísu gæti staðizt, hvað tíma snertir.

Sennilegra þykir þó, að hann hafi verið kominn af Válgerði

IíafliðadóUm\ er átti Inf^imundr, sonr Illhuga prests Bjaruar-

sonar og Örnu forkels ddttur Gellissonar (Bp. i, 32. sbr. 953.),

er gaf Hóla í Hjaltadal til biskupsstóls. Inghmindr IllJmgason

virðist hafa komizt að staðfestu á Breiðabólstað eptir Hafiiða,

því að eldri börn Hafliða munu þá hafa verið búin að fá stað-

festur. Illhugi prestr, faðir Ingimundar, fluttist á Breiðabólstað

og andaðist þar (Bp. i. 790.)- Síðan hefir Ulhugi sonr hans

biíið á Breiðabólstað, og ætlaði hann að gera þar steinkirkju, en

drukknaði, þá er hann var að flytja lím til hennar (Bp. i. 32.

= tsl. s.^ i. 331.), og mun það hafa verið 1150 (Ann. — Bræðr

Illhuga hefði eptir tímanum getað verið þeir Ivarr skáld Ingi-

mnndarson og J>orfinnr: Fms. iii. 103.— 104., en það er þó mjög

óvíst). |>að kæmi mjög vel heim, að Asbjörn, faðir Hjálms,

hefði átt dóttur Illhuga, og komizt svo að Breiðabólstað eptir

hann. (Auðvitað er, að hann eptir tímanum hefði eins getað

verið sonr Illhuga). Ætla má, að Hjálmr Ásbjarnarson hafl

haft nokkuð mannaforráð (nokkurn hluta 'Æverlinga-goðorðs'),

en eptir hans dag hefir það mannaforráð komizt undir Ásbirn-

inga í Skagafirði, og var l>orsteinn Hjálmsson þeim á hendi

bundinn. Eptir bardagann á Mel getr hans næst við skærur þeirra

Gunnars Klængssonar og Brands Jónssonar 1228, en síðast

1253, er hann fór með grið af hendi Gizurar J^orvaldssonar til

Hrafns og Sturlu til sáttarfundar á Breiðabólstað. Hann og l^or-

steinn Jónsson í Hvammi voru fyrir Vatnsdælum og öðrum

vestanmönnum (o: Húnvetningum), er komu til liðs við Kolbein

Arnórsson í Kiöjaskarð fyrir Örlygsstaða bardaga (St.^ i. 284.—-

285., 369., ii. 154.).

Sú kvísl Húnröðlinga, sem runnin er frá Bergþóri Más syni

Húnröðar sonar, verður eigi rakin framar en gjört er í Tímar.

Bmfél. ii. 31. Már prestr Guðmundarson Bergþórs sonar mun

vera sá, er átti Helgu Snorra dóttur Kálfs sonar, og hanu mun

verið hafa að vígi þeirra Kárs Koðranssonar og Böðvars prests

þorgrímssonar með Vilmundi Snorrasyni mági sínum 1160

(Ann.). Hvað til saka hafi orðið, eða hverir inir vegnu hafl

verið, eða hvar vígin hafi orðið, eða hver hafi orðið málalok, er

eigi kunnugt. En vegendrnir eru kallaðir 'Skógungar' (— óvíst

eptir hverjum 'Skógi' eða 'Skógum', eða hvort nafuið eigi til

þess rót að rekja, að þeir hafi fyrir eða eptir vígin dulizt og
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dvalið í skógarfylgsnutn. En fráleitt er, að þeir hafi nafn tekið

af ^Skógum undir Eyjafjölluœ^ svo sem til er bent í St.^ Ind.

iv., ii. 464.). |>eir leituðu fyrst hælis hjá porsteini Gyðusyni í

Platey, en síðan hjá Einari f>orgilssyni á Staöarhóli, og voru þeir

þar vetrinn ll^^/vc (*Már Gílsson' er nefndr á Staðarhóli sum-
arið 1170, er bardagi varð í Saurbæ, og kynni 'Gilsson' þar að

vera sprottið af rangleystri skammstafan fyrir 'Guðmundarson').

Síðan var Már í setunni á Grenjaðarstöðum ll^^/sv með Eyjólfi

presti Hallssyni frænda sínum. Vér vitum, að þeir voru að 5.

og 7. frá Húnröði Véfreyðarsyni, þannig:

/Már—Bergþórr—Guðmundr— Márr.
Hunröðr

jnalldóra— Vigdís — Úlfheðinu — Hrafn (f 1139)—Hallr

(t 1190)—Eyjólfr (f 1212,

ísl. s.^i. 186., — athuganda er, að ætt frá Gunnari inum spaka

þorgrímssyni, föður Úlfheðins, hefir gengið fljótt fram. þannig

er t. a. m. Guðlaug Eyjólfsdóttir í Hítardal í 5. lið frá Eyjólfi

inum halta, en í 6. lið frá Gunnari inum spaka, er var lögsögu-

maðr 1063—65 og 1075 og virðist verið hafa yngri maðr en

Eyjólfr inn halti). Án efa mun þó hafa verið nánari frændsemi

með þeim Eyjólfi presti og Mávi, því að Már er nefndr náfrændi

hans. Eigi er það efanda, að Már prestr, Guðmundar son Más

sonar, er sá, er veginn var 1205 (Ann.).

36
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i. Reykhyltingar.

1. Hrólfr að Ballará Hróaldss. Úlfssonar í Geitlandi Grímssonar ins

háleygska.

2. a. forlaug gyðja — Oddi Ketils s. gufu og Ýrar.

2. b. Kjallakr aö Lundi + Kollr að Lundi + Bergþórr = Hallgerðr

Kleppjárnsd. gamla.
(
Sigríðr þórarinsd.

2. c. íllhugi rauði í Hraunsási, á Hofsstöðum, að J ella

Hólmi — 1 Jórunn þormóðsd.

I. þjóstarssonar.

3. a. Halldórr að Hólmi -f- Hlhugi er sótti kirkjuvið.

3. b. þórrlðr =: Snorri goði.

2. d. Sölvi í Geitlandi.

3. a. þórðr í ReykjaholLi. b. Helga, móðir þorláks á Meium.

4. Magnús í Reykjaholti.

5. a. Sölvi Magnúss. f 1129. b. þórðr Magnúss. í Reykjah. u. 1120.

+ Helga þóröard. = BÖðvarr þóröars. c. Oddný, stjúpmóðir

Magnúss bps. Einarss.

6. a. Páll pr. Sölvas. í Reykjah. f H^ö = þorbjörg Bjarnard. f 1181.

b. Olafr pr. að Helgafelli.

7. a. Magnús pr. f 1223 = Hallfríðr þorgilsd. f 1223. b. Brandr

pr. t 1183.

8. a. b. Brandr og Ari.

ii. Ætt frá Geirmundi heljarskinni.

L Geirmundr heljarskinn = 1. Herríðr Gautsd. Gautrekss. 2. í>órkatla

Óíeigsd. þórólíssonar.

2. a. Ýrr = Ketill gufa. b. Arndís = Hyrningr Ólafss. c. Geirríðr.

3. a. Oddi Ýrars. b. þórhallr Ýrars. 3. Friögerðr = þóroddr + Snærir

= þórlaug g. Hrólfsd.
|

+ Qddi.

4. a. þórhallr goði Oddss. 4. þorbjörn þórhailss. b. Hallvör þór-

= Bergþóra Ólafsdóttir pá. hallsd. = Börkr þor-

b. Hallveig Oddad, móðss. þjóst-

= Jörundr þorgilss. arssonar.

5. Snorri Jörundars. 5. þorgerðr þorbjarnard. 5. þórðr Barkars.

= Snærir þóroddss.

6. GiLs Snorras. 6. Oddi Snæriss. 6. Auðunn í Braut-

arholti.

iii. Reyknesingar.

1. Ari Máss. á Reykjahólum = þorgerðr Álfsd. úr Dölum.
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2. a. þorgils Aras. b. Guðleifr. c. Illhngi. d. þórný (-arna)

.

= Gríma Hallkelsd. (= þorkell Lón-Einarss). 3. Már = Jódís 111-

hugad. ramma. nr þormóÖr þorlíikss.? (eða Kolli þorlákss. Grh.).

3. a. þórrlðr þorgilsd. Steinþórr á Eyri þorlákss.

3. b. Valgerðr þorgilsd. = Gellir að Helgafelli þorkelss.

3. c. Ari þorgils. = Guðrún Ljótsd. Hallssonar af Síðu.

4:. a, Klémetr Aras., drepinn 1139.

4. b. þorsteinn Aras. + Síoinvör = þorsteinn Gelliss. að Fróðá.

4. c. þórkatla Arad. = Arnórr Klængss. + þorsteinn -f* Klængr bp.

4. d. Steinunn Arad. = Brandr Gislas.

5. Guðmundr pr. Brandss. í Hjarðarh. -f Magnús pr.

4. e. Hallbera Arad. — Oddi Snæriss. + þorgils + Einarr,

f. Einarr Aras.

ð. a. Ingimundr Einarss. b. Ari Einarss. c. Guðrún Einarsd. d. Hallbera

pr. á Reykjahólum = þorbjörg Ver-

(t 1169). mundard. auöga.

Einarsd.= þor-

geirr Hallas.

6. Einar Ogmundars. á Sandi.

iv. Krákneflingar.

1- þórðr Víkingss.

2. a. þorkell alviðrukappi. b. þorvaldr hvíti — þóra Nesja-Knjúksd.

3. a. þórðr þorkelss. b. þorleifr skúma. c. Eyjólfr. 3. a. þórðr örvöndr.

b. Mýra-Knjúkr.

4. þorvaldr þórðars.= Véný þorsteinsd. 4 Gísli Eyjólfss. 4 þorgautr

Oddleifssonar. Knjúkss.

5. þórðr krákunef, 5. Brandr Gíslas. 5. Steinólfr.

6. Oddleifr þóröars. 6. Guðm. pr. Brandss. 6. Halla Steinólfsd,

( Snorri þórðars. + / Þorvaidr vatnsf.

7. a. Jóreiör \ Jómnn = Magnús pr. þórðars.

Bárðr Snorras. þóra = Sveinn þórólfss.

7. b. þórðr Oddleifss. — Halla Steinólfsd.

8. a. Guðrún — Narfi Snorras. b. Steiuunn = Sveinbjörn Bárðars.

v. Kyn þórðar undir Felli

1. þórðrundir Felli Snorras. þórðarsonar Gilssonar = Hallgerðr Narfad,

2. a. Snorri Fellsprestr.

2. b. Guðmundr undir Felli.

3. þorleifr Guðmundarson fagrdæll.

2. c. Yngvildr ^ Snorri i Skógarnesi + / ^^^' ' Skógarnesi.

l þorgils í Skorravík?

36*
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1. Álfr í

DÖlum +
Yngvildr =

vi. Kyn Bitru-Odda.

þorvaldr aurgoði Halldórss. þóriss. Steingrímss.

Steindórr+ Oddi +
=

\ Þorbjörn+Bitru-Oddi + Há-Snorri + Oddr

munkr.

Álöf+Oddi Snæris-

son + þorgils.

þorgerðr=Ari Máss. + þorgils + Ari + Hallbera + þorgils.

vii. Ætt frá Gunnsteini þórissyni.

1. Gunnsteinn þóriss. frá Einarsstöðum í Reykjardal = Hallbera þor-

gilsd. Oddasonar.

2. Hallr Gunnsteinss. = Ingibjörg Ástríðard., komin af Eysteini digra

í Geirlandi.

3. a. þórríðr Hallsd. = Snorri Magnússon á Melum.

I

4. Hallbera Snorrad. = Markús þórðars. á Melum.

3. b. Jóreiðr Hallsd. (í Sælingsdalstungu) = þórðr Narfas. Snorrasonar.

4. Helga þórðard. = Sturla þórðars. á Stað-

arhóli.

3. c. Gunnsteinn Hallss. í Hvammi, að Brunná, 1 Garpsdal = Yngvildr

Narfad. Snorrasonar.

4. a. Vigfúss Gunnsteinss i Garpsdal, á Breiðabólstað á Reykjanesi,

og að Sauðafelli = Guðný Sturlud. Sighvatssonar. b. Hallr Gunn-

steinsson.

3. d. Páll Hallss. prestr á Staðarhóli, á Eyri, í Langadal = Guörún

Sámsd. Símonarsonar.

4. a.~d. Sámr, Hallr, Snorri (Eyrar-), Ingibjörg.

viii. Gilsbekkingar.

1. Illhugi inn svaríi á Gilsbakka Hallkelss. Hrosskelssonar = Ingibjörg

Ásbjarnardóttir auðga Harðarsonar.

2. Hermundr Illhugas. = Gunnhildr Ormsd. Koðranssonar. b. Gunnlaugr

ormstunga.

3. a. Hreinn Hermundarson = þórríðr þorgeirsd. Galtasonar.

4. Styrmir Hreinss. á Gilsbakka = Guðrún Snorrad. Halldórssonar

Snorrasonar goða.

ð. Hreinn ábóti Styrmiss. (1J66-71) = Halldóra Hrafnsd. Úlfheðinssonar.

6. Valdís = Magnús þorlákss. á Melum.

Herdís BoIIa dóttir þorleiks sonar,

Guðrún Sigmundard.

2. Ormr Ilíhugas. =
3. Koðran Ormss. =
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4. a. Hermundr Koðranss. b. Herdís Koðransd. — þorleifr beiskaldi.

= Úlfheiðr Ketilsd. Runólfssonar. c—e. þorgils, Kárr (t 1169),

Ormr pr. (f 1179) — Koðrans synir.

5. a. KetiU ábóti (t 1229). b. Hreinn ( Snælaug). c. Koðran. d. Styrmir.

6. Kári Ketilss. Guðrún (c^ Snorri St.) Ormr prestr.

Ingibjörg.

ix, Ætt Eyjólfs ábóta Hallssonar.

1. Gunnarr inn spaki þorgrímss. (Ism. 1063—65 og 1076) = Vigdís (af

Húnrauði Mássyni).

2. Úlfheðinn Gunnarss., Ism. 1108—16 = Ragnhildr Hallsd. Eldjárns-

sonar Arnórssonar kerlingarnefs.

3. a. Hrafn Úlfheðinss. Ism. 1135—38 = þorgerðr komin af Önundi

kristna. b. Gunnarr Úífheðinss.. Ism. 1146—55. c. Brandr pr.

(Úlfheðinss. prestr norðr 1143).

4. Hallr Hrafnss. áhóti t 1190 = Valgerðr þorsteinsd. Ásbjarnarsonar.

5. a. Eyjólfr ábóti t 1212. b. ísleifr Hallss. c. Ásbjörn Hallss. d. Sig-

= Guðrún Ólafsd. ríðr Hallsd. = Eyjólfr Guðmundars. gása.

6. Jón Eyjólfsson í Möðrufelli. 6. Guðlaug í Hítardal, Járngerör í

Hvammi?
7. a. Guthormr Jónss. b. Eyjólfr Jónsson i Möðrufelli.

X. Fornungar.

1. Forni Sökkólfsson — Vigdís þorvaldsd. ins auðga Guðmundarsonar.

2. a. SökkólírlMyrkárdal. b. Höskuldr. c. Grímr pr. d, Ormr.

I I
að -Uröum.

1

3. Sighvatr, Gizurr. Víga-Haukr=HaIl-

bera Markúsd. Gíslasonar.

2. e. Arnþrúðr Fornadóttir
Snorri.

Eyjólfr.

3, a. b. þorsteinn og Snorri Snorra synir, t 1198.

3. c. Brandr Eyjólfsson (Valla-Brandr). b. Klæugr Eyjólfsson.

4. Eyjólfr ábóti Valla-Brands son 1254, t 1293.

xi. Hítdælir.

a.

1. Ormr Ragnheiðars, (Dálkss?) = Guðný Hafþórsd. þorgeirssonar þór-

haddssonar í Hítardal.

2. þorlákr inn auðgi Ormss. = Valgerðr Gests d. Álfgerðarsonar.

3. þorleifr beiskaldi í Hítardal = Herdís Koðransd. Ormssonar.
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4. a. lugibjörg =: BjÖrn þorsteinss. b. Álfheiðr = Ketill þorsteinss.

á Grund þorsteinssonar rangláts.

h.

1. Herdís Ketilsd. f ''/s 1207. == Páll biskup.

2. a. Loptr Pálss. í Hítardal. b. KetiU Pálss. þóra. d. Halla

t 'Vs 1207.

3. KetiU Loptss. í Hitardal, f 1273. b. Páll Loptss.

4. Páll og Lopír — Ketils synir.

c.

1. þorlákr Ketilss. f 1240 = Guðlaug Eyjólfsd.

1=
1. Halldóra þorvaldsd.

b.— e. dætr 4.

oQ 2. Valgerðr Geirnýjard.

8. a. þorleifr hreimr. b. Ketill. c. Valgerðr d. Helga

= Narfi prestr. = Mela-Snorri.

xii. Möðrvellingar.

1. Eyjólfr inn halti á Möðruvöllum Guðmundar son ins ríka.

2. a. þórey Eyjólfsd. = Sigfúss prestr Loðmundarson.

3. Sæmundr inn fróði + Loptr + Jón.

2. b, Kolþerna Eyjólfsd. = Bergþórr Másson HúnrÖðarsonar.

3, a. Már. b. Sigurðr. c. Guðmundr. d. Halldís=Finnr Ism.Hallss.

4. Márr pr. vegínn 1205. Hallr í Hofleigi.

2. c, Úlfheiðr Eyjólfsd. = Egill Auðunnars. Ásgeirssonar.

3. Eyjólfr + Ormr kapalín f 1204.

2. d. þorsteinn Eyjólfss (á Möðruvöllum).

3. a. Ketill þorsteinss. f 114:5 = Gróa Gizurard. biskups.

4. Runólfr Ketilss. (f 1186)=Valgerðr þorbrandsd. frá

1
Ölfusvatni.

5. Úlflieiðr = Hermundr Koðranss.

3. b. Dálkr þorsteinss.

4. a. Runólfr pr. Dálkss. b. Guðmundr pr. Dálkss.

5. Hallgerðr Runólfsd. = Ólafr pr. Sölvas.
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3. c. Guðmundr þorsteinss gási?.

4. Eyjólfr Guðmundars. =Sigríðr Hallsd. Hrafnssonar.

5. a. Guhlaug Eyjólfsd. h. Járngerðr Eyjólfsd.

= þorlákr Ketilss. = Ásgrímr Gilss.

6. a. Ingunn = þor- b. Helga=Berg- c. Guðleif

steinn í Hvammi þórr Jónss.
|

2. e. Guðmundr Eyjólfss.=:þórríðr Arnórsd. Jón og Hall-

þórissonar Helgasonar. dórr Helgas. á

Skinnastöðum.

3. a. Guðmundr Guðmundars. b. þórríör Guðmundard. = Guðmundr.

4. þórdís= SvertingrGrímss. 4. þorvaldr inn auðgi Guðmundars.

— þórríðr Guðmundard. lögsögu-

manns þorgeirssonar.

5, Vigdís= þórðr Gilss. 5. a. Guðmundr dýri b. Ásgrímr auðgi.

{=Arndís Pálsd. c. Álfheiðr=Giz-

Sölvas.). urHalIss. d. Vig-

dís=Forni Sökk-

ólfsson.

6. þorvarðr auðgi

= Guðrún Bjarnad.

I

Bjarnas.

öskzziKálfr Guthormss.

6. Sturla í Hvammi.

6. a. Signý Guð- b. Ingibjörg c. þorvaldr d. Einarr Guðmundars.

inundard. Guðmundard. Guðmundars. 1

=þrándr
[

þoríiimr

Daðas. ~ I Önundars.

Hallr Kiepp-

járnsson.

7. Geirr auðgi á Silfrastöðum. b. Helgi

leistr í Fagranesi. c. Snorri.

8. a. þorvaldr Geirss. í Lönguhlíð = Sol-

veig Loptsd. Heígasonar.

8. b. þorsteinn Geirss. í Auðbrekku =
Rannveig þórðard. Hallssonar.

7. Eirekr.

8. Brandr.

9. Magnús á Sval-

barði.

10. EirekrríkiáMöðru-

völlum, t 1381.

= Ingiríðr Loptsd.

þórðarsonar Halls*

sonar.

xiii. Kyn Jóns sona.

1. Brandr Bergþórsson á Reykjahólum.

2. Jón Brandss. á Brbstaö b. þórhallr Brandss. c. Guðrún Brandsd. =
(á Fellsenda?). Einarr Helgas.

Eirekssonar.

3. a. Brandr á Fellsenda. b. þórðr þórhallss.

(og Helga Erlendsd.). veginn 1199.

4. Steinunn = þórarinn í Snóksdal, veginn

1226.

í Síeingrímsf.= Stein-

unn Sturlud.
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3. a. Bergþórr Jónss. b. Ivarr Jónss, c. Brandr Jónss. d. Ingimundr Jónss.

á Breiðabólstað, á Stað í Hrúlaf. í Skáney, f 1231.

t 1232 = Helga

Ásgrímsdóttir.

4. a. Ásgrímr Bergþórss., f 1256 b. Ingibjörg Bergþórsd. = Kinarr auð-

=^Margrét þorbjarnard. Gils- maðr í Vík.

sonar.

5. a. Brandr. b. Bergþórr. c. þorgrímr

Einarsson á Stað.

xiv. Vallverjar.

1. Ormr inn auðgi Úlfs s. hvassa í Húsagarði.

2. Áskell Ormss. í Húsagarði.

3. Brandr Áskelss. á YÖIIum (iðrum) o: Yalla-Brandr — þórriðr Ás-

nyjard. Flosasonar ins norræna.

4. a. Eilífr Valla-Brandss. = HaIldóra Ormsd. ins ánauðga Herjólfssonar.

4. b. FIosi Valla-Brandss. = Guðrúu þórisd. Skeggbroddasonar,

5. a. Kolbeinn Flosas. -f- Guðrún = Sæmundr inn fróði.

5. b. Bjarni Flosas.

6. Bjarni prestr Bjarnas., f ^*/^ 1181 = Halla Jörundard. Gunnars-

sonar og Guðrúnar þorsteinsdóttur rangláts.

7. a. GuðrúnBjarnad.=/ Þ™ðr auðgi Asgrímss.

\ þórðr Sturluson.

7, b. Guðrún Bjarnad. = Einarr Bergþórss.

7. c. Helga Bjarnad. í/3 Sighvatr Sturlus. + Sigríðr= Styrmir þóriss.

7. d. Toríi prestr Bjarnas. Grímr Ingjaldsson.

7. e, Einarr brúðr Bjarnas. BörkráBaugstÖðum. Einarr í Kallaðarnesi.

7. f. FIosi pr. Bjarnas. = Ragnhiídr. Herdís Oddr. Hallkaila = Hrafn

1

Sveinbjarnars.

8. Nikulás Oddss.

8. a. Bjarni. b, Einarr. c. Halla d. þórdís e. Valgerðr

— Vilhjálmr = Philipptis = Ölafr tottr (Arn-

Sæmundars. Sæmundars. þórss.).

9. Erlendr sterki.

10. Haukr lögmaðr.

XV. Kyn frá þorleifi skeifu.

1. þorleifr bkeifa = þórriðr Sturlu dóttir og Álafar (=z Ingjaldr Halis-

son á Skarfsstööum).

2. Dufgús þorleifss. b. Jón krókr prestr c. Svertingr þor- d. Hróðbjartr.

= HalIa Bjarnard. =HaIIdóra þor- leiffís.íHvanimi.

gílsd. Gunnsteins-

sonar.

3. Steinarr 3. þorgeirrstafs-

Svertingss. endi, f 1234
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3. Svarthöföi Dufgúss. b. Kolbeinn gröii c. BjÖni kægill d. Björn drumbr

=HerdísOddsd.ÁIas. f 1254. f 1244. í Hjarðarholti.

4. Björn Svaríhöfðas. b. Óli SvarthÖfðas. = Salgerðr Jónsd. úr Ási.

I

5. Gizurr galli Bjarnars., 5. Steinunn Ólad. (f 1361) = Haukr

1 1370. = þórríðr Ög- Erlendsson.

mundard. úr Bæ.

6. Hákon Gizurarson í Viðidalstungu.

7. Jón Hákonarson. b. Guðný Hákonard. = Arni Einarsson í Auðbrekku.

8. a. Gutlny Jónsd.=Sveinn Berg- þorleifr Árnason,

þórsson.

8. b. Helgi Jónsson = Margrét þorleifsd.

b.

1. Marteinn.

2. ii. þorleifr Marteinss. b. Ólafr staði Maríeinss.

I

=1. HalldóraKolbeinsd. 2. Ingibjörg Árnad.

3. Margrét=Helgi Jónss.
| |

-3. Solveig Ólafsd. 3. þuríðr Ólafsd.

= Sveinn Bjarnars. =Guðmundrþor-
láksson.

xvi. Lundarmenn.

a.

1. þorsteinn Egilsson Skallagrimssonar.

2. Skúli þorsteinss. að Borg= Bera Ormsd. b. Hrifla þorsteinss. z= Mæfa

Koöranss. þorvarös d. ins stór-

höggva Ásgeirss.

3. Egili Skúlason. 3. EgilIHriflus.

Halldórr Egilss. 4. SkúliEgilss.v=d.þórðar pr.

lundarskalla

Sigurðars.og

d. Bergþórs

Kollssonar

Kjallakss.)

5. a. þórðr pr. Skúlas.=:Valgerðr Markúss d.Skeggjas. b. Einarrprestr

6. Böðvarr þórðars. í GÖrðum = Helga þórðard. Skúlas.

Magnússonar.

7. þórðrpr.Böðvarss.íGörðumtl220. b. Guöný, móðir c. Guðrún.

Sturlu sona.

8. þorleifríGörðum,tl257. b. BöðvarríBæ tl264. c. MarkúsáMelum.

8. a.Högni, b.þórör. 8.Snorrilgm.tl313.

9. Járngerðr 9. þorsteinn bölióttr,

=Erlendr t 13öl.

I
Ólafss,

10. Valgerör.
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b.

1. Kleppr pr. þorvarðss. = Vigdís þorsteinsd. frændkona Böðvars.

2. þorvarðr Kleppss. að Lundi = Oddný Torfaú. b. Kolþerna Kleppsd.

= Hámundr Gilss. að Lundi þormóðssonar.

3. Toríi prestr þorvarðsson.

4. a. Leggr prestr t 1238. b. Játgeirr skáld, f 1240.

5. Óiafr svartaskáld Leggsson.

xvii. HúnrÖðlingar.

1. Már Húnrauðarson Véfreyðarsonar.

2. a. Bergþórr Másson = Kolþerna Eyjólfsd. ins halta + Guðmundr +
Már prestr f 1205.

„ „ . . ^ 1 þórríðr Sturlud.
2. b. Hafl ði Másson f 1130 = < S t u a

'
í Rannveig Teitsd.

4. a. þórðr=Sólvör Ásgrímsd. b. sonr eðadóttir? c. Valgerðr=Tngimunc1r

þórhallssonar.
|

Illhugas. pr. Bjarnars.

4. ívarr þórðars, 4. HúnrÖðr 4. Illhugi Ingimundarson

I t 1150.

5, a.þórðrívarss. b. þor- 5. a. Jón. b.Magnús. 5.Ásbjörn(?eðasystrson}.

steinn Ivarss. c.dóttir.

Húnröðr. Húnröðr.

6. Bergþórr þórðarson. 6. a. þórðraðÁsgeirsá. 6.Hjálmr Ásbjarnarson

b.^rnleif. c.EyjóIfr. 1 1227 =^ Sigríör þor-

I
varðsd. þorgeirssouar.

7. Illhugi Bergþórss.at 7. EyjólfrKárss. ogOfeigs- 7. þorsteinn Hjálmss.

þorkelshvoli. synir.

8. a. RÖgnvaldr. b. Ari.

c. dóttirónefnd= GunnarrKIængss.

9. a. IngibjÖrg ^ Gizurrþorvaldss. b. Guðrún c^þorgeirrBöðvarss.

c. Gunnarr Klængss.
|

Steinunn.

Ritgjörð þessi var mjer send ásamt öðru smávegis eptir höfundinn

látinn. Kemur hún hjer á prent, eins og höf. gekk frá henni. nema
stöku ritviUur eru leiðrjettar og stafsetning á einstöku stað lagfærð.

Hefði höf. lifað lengur, hefði hann eflaust tekið ritgjörðir til greina, er

birst hafa, síðan ritgjörð þessi var skráð.

Finnur Jónsson.
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eptir

Jón prest Jónsson.

Varðar mest til allra orða
undirstaðan rétt sé fundin.

Lilja.

Jjöndum vorum hefir stnndum verið borið á brýn, og það

með fuUum rökum, að þeir væri farnir að leggja minni hugð en

skyldi til hinna fornu og þjöðlegu mannaheita, en hafa meiri

mætr á útlendum nöfnum, og- ekki sízt á ófimlegum nýgjörv-

ingum. Orsakirnar til þessa geta verið margar, svo sem nýjunga-

girni, fáfræði og aflöguð fegrðartiltíuningj er fellir sig betr við

ótlent en innlent, nýtt en fornt, án þess að gjöra sér grein fyrir

hvort betra sé. En eins og flestum hinum betri mönnum kemr

saman um það, að vér eigum að leggja rækt við tungu vora og

þjóðerni, eins virðist það liggja beint við, að vér ættum að gjöra

oss far um, að halda í heiðri hinum fornu íslenzku mannanöfn-

um, þegar þau eru jafnframt fögr og þjóðleg, en láta ekki als

konar óþjóðanöfu og ný smekkleysisheiti rýma þeim úr sæti.

Til þess að almenningr fái glöggva hugmynd um þetta, þarf

hann að fræðast um eðli, uppruna og þýðingu hinna islenzku

mannaheita, en um þessi atriði heflr fátt verið ritað á vora

tungu, þótt frændþjóðir vorar eigi ýms rit þess efnis, og því hefi

eg ráðizt í að semja ritgjörð þessa og kynt mór margt í því

skyni, er að málinu lýtr og um það hefir skráð verið.

Hið elzta rit af þessu tagi meðal germanskra þjóða er nafna-

kver (»Namenbilchlein«) hins fræga höfundar siðbótarinnar,

Marteins Lúthers, en hið yfirgripsmesta og efnisríkasta mun vera

»Altdeutsches Namenbuch« eptir dr. E. Förstemann, sem nær

þó að eins yfir hinar þýzku nafnmyndir, en sleppir hinum, er

tíðkuðust á Norðrlöndum og hjá Forn-Englum eða Engilsöxum,

sem komnir voru frá takmörkum J>ýzkalands og Norðrlanda, og
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töluðu í fyrstu ýmsar mállýzkur, er sumum svipaði meir til

norrænu, en sumum til þýzku. Eg hefi hór mest farið eptir

nafnaritgjörð P. A Munchs í »Norskt Maanedsskrift« III. (1857)

sem tekr bæði forn-ensk og forn-þýzk nöfn til samanburðar við

hin norrænu. Auk þess hefi eg haft fyrir mér: 0. Nielsen:- Old-

danske Personnavne. Kh. 1 883 ; Lundgren : Personnamn frán

medeltiden (Svenska landsmálen X. 6, bls. 3—86), 1892; Bent

Stöylen: Norske döbenavne. Kr. 1887, og ýmislegt fleira.

Skal eg taka það fram í upphafi, að þegar eg tala um ís-

lenzk nöfn, á eg ekki einungis við þau, sem tíðkast hafa hér á

íslandi, heldr kalla eg þau nöfn ýmist íslenzk eða norræn, sera

eiga kyn sitt að rekja til hinnar íalenzku (norrænu, forn-

»dönsku«) tungu, er töluð var í fornöld um öll Norðrlönd, og

eru samkvæm eðli og anda þessarar ágætu feðratungu vorrar.

En eigi get eg hér minzt á nærri því öll íslenzk nöfn, sem finn-

ast í fornum ritum, og hefi því einkum tekið tillit til þeirra,

sem nú eru tíðkanleg, eða verið hafa til skams tíma samkvæmt
Landshagsskýrslum L 514—569, ogV. 360—362, og sömuleiðis

minnist eg stuttlega á nokkur útlend nöfn, sem tíðkast hér nú

eða hafa einhvern tíma tíðkazt.

Allmikil vandkvæði eru opt á því, að segja með vissu, hvaða

þýðing hafi upphatiega legið í ýmsum mannaheitum, og það því

fromr, sem margar hugmyndir forfeðra vorra eru oss nú lítt

eða ekki kunnar. |>að má vel vera, að mörg nöfn, sem oss

virðast nú undarleg, hafi átt alveg eðlilegar rætr í fornum átrún-

aði og týndum goðsögum, en það er harla margt, sem oss er

óljóst í þessum efnum. Svo er og þess að gæta, að sum nöfn,

sem norræn sýnast í fljótu bragði, geta samt verið útlend að

uppruna, þvíað fornmenn höfðu þann sið, að víkja við útlend-

um nöfnum eptir sínu máli. En þó má optast benda á það, af

bverjum stofnorðum nöfnin sé afleidd eöa samsett, og síðan

má einatt færa talsverðar líkur til þess, hvað þau þýði. En

varla þarf að búast við, að ákveðin merking finnist í hverju

(samsettu) nafni, því að mörg munu vera svo til komin, að ætt-

nöfnum hefir verið breytt á ýmsan veg, og stofnar skeyttir saman

með tiUiti til nýrra nafna, er við ættina hafa tengzt, eða ann-

ara atvika (sbr. G. Storm í Ark. IX, N. F. V. 199). Getr þaö

verið mjög fróðlegt, að bera hin íslenzku mannanöfn saman

við mannanöfn annara þjóða, einkanlega þeirra, sem oss eru

skyldastar, svo sem eru hinar germönsku þjóðir, en svo líka
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hinna, sem fjarskyldari eru, t. d. Kómverja ogeinkanlega Grikkja,

sem að sumu leyti eru ekki ósviplík vorum fornu nöfnum að

merkingu og samsetningu^). Jafnan eru hin íslenzku manna-

nöfn, eins og önnur germönsk nöfn, aunaðhvort nafnorð eða ein-

kunnir að upphafi, en engin dæmi veit eg til þess, að forfeðr

vorir hafi nokkurn tíma haft málsgreinir fyrir mannaheiti, eins

og Gyðingar gjörðu, sem oss er fullkunnugt af ritningunni.

Sérhvert mannsnafn er, eins og öll önnur orð, annaðhvort

sprottið af einum orðsfcofni, og kallast þá ósamsett, eða skeytt

saman af fleirum og kallast þá samsett, en einatt eru hinir

sömu orðstofnar í samsettum nöfnum og ósamsettum, og eins

eru bæði karla- og kvennanöfn optlega sprottin af hinum sama

^ Hér er ekki rúm til að sýna þetta uákvæmlega, en þó má taka fáein

dsemi, er benda á líkar hugmyndir. Mörg íslenzk maunanöfn eru

upphaflega heiti dýra (1, t. d. Björn, Galti. Hafr, Hjörtr, Hreinn, Hrútr

(Rútr), Kálfr, Mörðr. Refr, Úlfr), fugla (2, t. d. Ari, Haukr, Hrafn.

Már, Starri, Orn; Rjúpa, Svala), vopna (3, t. d. Bogi, Brandr,

Fleinn, Geirr, Hjálmr, HjÖrr, Oddr, SkjÖldr), eða annara hluta (4,

t. d. Baugr. Bolli, Hallr, Ketill, KnÖttr, Steinn, Tindr); sum eru aptr

dregin af þessum eða öðrum hlutaheitum (5, t. d. Barði, Bjarni,

Ární, Geirí, Halli, Hjalti, Oddí, Skapti, Sörlí), önnur eru upphaf-

lega einkunnir (6, t. d. Ljótr, Svartr, Teitr) eða dregin af einkunn-

um eða lýsingarorðum (7, t. d. Atli, Fróði, Helgi; Helga, Ljúfa),

og enn eru sum komin af þjóðanöfnum (8, t. d. Finnr, Gautr, Saxi.

Sámr; Fínna, Sváfa), og sum eru upphaflega goðanöfn (9, t. d,

Bragi, Váli; Dís, Gerðr, þrúðr) eða dregin af goðanöfnum (10, t. d.

Ási, þórir
;
Ása, þóra), auk þess sem goðanöfn eru einatt skeytt

framan við ýmsa orðstofua (11, t. d. Ásmundr, þórvaldr; Freydís,

þórve). Áþekkar nafnmyndanir má víða finna í grísku og enda

latnesku, sbr. 1. grísku nöfnin: Krios (hrútr), Leon (Ijón), Lykos

(úlfr), Moschos (kálfr), Polos (foli), Skylax (hvelpr), 2. Keyx, Aedon.

3. þorax. 4. latnesku nöfnin: Marcus (hamar), Scipio (stafr). 5.

grísku nöfnin Aelion, Hippias, Kíesias, Lynkevs. 6. Glaukos,

P^Trhos, Sisyfos, Sofron, Xuþos. 7. Hieron, Levkon, Pyrrhias,

Xauþias. 8. Maion, Foinix, lon. 9. Hermes; Selene. 10. Dion,

Dionysios, Apollonios; Artemisia. 11. þeodoros, þeognis, Diome-

des, Diotima, o. s. frv. Sbr. ennfremr Homeros og Gisl; Dryas og

Viðarr; Kritias og Dómarr; Machaon, Ptolemaios og Hildir, Gunn-

arr; Hypsigonos, Evgenes og Hákon; Learchos, Archelaos, Arche-

stratos og Haraldr, Valdarr; Klearchos og Hróaldr; Laomedon og

þjóðrekr; Nikarchos, Níkokreon og Sigrekr, Sigvaldi; Evboulos og

Ástráðr; Eurykles og Víðkunnr.
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orðstofni. Er því iiöfnum eigi skipað hér í neina flokkaj heldr

er hinum helztu stofnum nafna raðað niðr eptir stafrofsröð, og

síðan talin hin heiztu nöfn, samsett og ösamsett, karla- og

kvenna-heiti, er af hverjum stofni eru sprottin.. Fremri;' hluti

samsettra nafna er hér kallaðr forliðr, en síðari hlutinn viðliðr.

1. Aðal- táknar (góö) einkenni, göfgi, ágæti, yfirburði.

Nöfn þau, er byrja á þessum orðstofni (t. d. Aðalmundr, Aðal-

steinn; Aðalbjörg, Aðalheiðr o. fl.) eru eigi norræn að uppruna,

heldr eiga þau kyn sitt að rekja til Forn-Engla, er tíðkuðu mjög

slík nöfn, svo sem Æðelbriht, Æðelred, Æðelstan, Æðelburh,

Æðelþryð o. m. fl-, og sum kunna að vera komin til vor frá

fjóðverjum, t. d. Aðalheiðr (Adelheid), en eigi eru þau í neinn

stað ósamkvæm eðli tungu vorrar; að eins verðr að varast þá

vitleysu, að skeyta samau við þau hebresk nöfn eða grísk, eins

og þegar pingeyingar hufa búið til AðayóWj og Aðalj^éír, því að

slíkt eru hlægilegar málleysur. Ekkert nafn af þessum stofni

hefir verið mjög tíðkanlegt hjá oss, nema Aðalbjörg, sem er al-

gengt í norðaustrhluta landsins. Aðalsteinn og Aðalbrandr finn-

ast hév á 13. öld (Bisk. L 671—701).

2. Ag- . Af þessum stofni, er kemr fram í orðinu agi

(ófriðr, ótti, sem hefir ef til viU annars líka verið nafn út af

fyrir sig, sbr. Özurr Agason, Hkr. 201 bls. Ól s. Tr. 99. kap.)

virðast nokkur nöfn vera dregin, sem bafa í voru máli tekið

við hljóðvarpi, t. d. Ögmundr, Ögvaldr, Ögurr, og styrkist þetta

aí samanburöi við samsvarandi þýzk nöfn, (þar sem hljóðvarpið

vantar), t. d. Agiraund, Agimar eða Agomar; Agihild eða Ago-

hild. Ögmundr er hið eina af þessum nöfnum, sem tíðkast nú

hér á landi, og er þó ekki mjög algengt. Af sama stofni mun
nafnið EgiU vera runnið, og kemr hið upphaflega hljóð þar fram

í hinu forna þágufalli: »Agli«. Egill raerkir þá þann, sem vekr

ófrið eða ótta, og var það hæfileg hermannskenning, enda var

EgiII bróðir Völundar, nafnfræg hetja og ægileg fyrir jötna í

hinum fornu germönsku goðsögnum (Victor Rydberg: Germ.

Myth. 1. 642—674). Ennfremr virðast nöfnin Ögn og Agnarr

vera af þessum eða skyldum stofni (Agin- á þýzku, sbr. agn-

dofa), og finnast þau bæði enn hér á landi, þótt fátíð sé (eink-

um Ögn, þ. Agina, Agna). — Af þessum rótum er runninn mikill

fjöldi gotneskra, þýzkra og fornenskra nafna, svo sem Agimar

(fr. Aymar), Agihard (Eckhard = Eggert?); Agilhard (Eilerfc),

Agilulf (svo hót ættfaðir Agilolfinga, hinna fornu Bæjarahertoga,
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og einn af Langbarðakomingum f 615); Aginhard (Eginhard,

Einhard, svo hét nafnkunnr sagnaritari, um og eptir daga Karls

mikla), Aginhar (Eginhar = Agnarr). Fornensku nöfnunum

Ægelbriht, Ægelric, Ægelíied og Ægelþryð virðist vera blandað

saman við Æðelbriht o. s. frv.

3. Al- virðist stundum vera sama sem Alfr- (Álf-), t. d.

í Aldís, sem er líklega sama nafn og Alfdís, að minsta kosti er

Alfdís hin barreyska, kona Olafs feilans í Hvammi, kölluð ýmist

Alfdís (Ln.) eða Aldís (Grett. Aldís). fetta nafn er eigi mjög

fátítt nú á dögum
;
algengast hefir það verið í Árnessýslu. Enn-

fremr kynni Alrekr að vera s. s. Álfrekr (fe. Ælfric), en þó er það

óvíst, því hitt liggr eins beint við, að það sé sama nafn og hið

gotneska Alarik (alsvaldr, alsráðandi) og dregið af einkunninui

allr^). Annars koma slík nöfn eigi fyrir í íslenzku, en eiga

heima hjá Gotum og pjóðverjum (Alaþius, Alebrand). Sömu-

leiðis eru þau nöfn komin frá þýzkura þjóðum, þar sem Al- er

dregið saman úr Adal- (Adel-), sem er s. s. Æðel- hjá Forn-

Englum og Aðal- hjá oss, t. d. Albert, upphaíi. Aðalbert (af adal

= göfgi, og berht = bjartr, Ijós, á ísieuzku Aðalbjartr). Eius

er spænska nafnið Alfons (Alfonso, Alonzo, Affonso) komið af

adal og funs fúss (upphafiega Adalfuns, Adelfonso).

4. Álfr (upphaíi. Alfr) var algengt nafn í fornöld, og finst

enn hér á landi, þótt það sé nú orðið fátítt. fýðingin er auð-

skiiin: huldumaðr, ijúflingr, og á huginyndin um álfa rót sína í

goðsögnum, þar sem Alfar (Ljósálfar) koma fram jafnframt Ás-

um og Vönum. Álfheimr var riki Freys (Grímn. 5). Eins og

dæmin sýna, er stofn þessi hafðr bæði í forlið og viðlið sam-

settra nafna^), en þeim nöfnum, sem endast á -álfr, er stundum

blandað saman við þau, sem endast á -úlfr, (pórálfr og pórólfr)

enda þótt orð þessi sé hvort öðru óskyld að uppruna. Fá nöfn

þessa stofns eru nú tíðkanleg hjá oss, og varla önnur en karl-

^ Alrekr er nefndr einn af Ynglingum (Yngl. 23), og nafnið fmsthér.

á landnámstíð (Ln. III. 11, IV. 1), en hverfr síðan. í Svíþjóð finst

það á rúnasteinum (Alrikr, Dietr.)- Alfrekr, Alfrik á fornum pen-

ingum (ON.; Dietr.) viröast vera s. s. enska nafniö Ælfric.

' Kvenkyns-myndin af viðliönum -alfr er -elfr, og finnast nokkur

kvennanöfn með þeim víðlið á sænskum rúnasteimim (Friðelfr,

Gunnelfr, Ragnelfr o. fl.. sjá Dietr.) en fá hér á landi, og varla

annað en þórelfr (Ln. II. 18: móðir jþorgeirs Hávarjssonar) er síðar

heíir orðið aö ^þórelfa*. sem tíðkazt hefir til vorra daga.
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niannsnafnið Álfr, og kvennanöfnin Álfdís, Álfheiðr, Álfhildr,

Álfrún, flest mjög fátíð, þótt þau virðist fara miklu betr í ís-

lenzku máli en mörg útlend nöfn og nýgjörvingar, sem meira eru

í tízku. Porn-Englar höfðu fjölda nafna, sem byrjuðu á Alf- eða

eptir þeirra máli Ælf-, t. d. Ælfgar, Ælfhelm, Ælfred (Elfráðr,

nú Alfred), Ælfric, o. s. frv. — Ælfgifu (=- gjöf álfa) afbökuðu

ÍJorðmenn og gjörðu úr því »Álíífa« (svo nefndu þeir frillu

Knúts ríka, móður Sveins Noregskonungs (1030—^35), en faðir

hennar er nefndr í sögum vorura T^ÁÍfrún jarl« (Hkr. 503, Ól. s.

ii. 252) sem sýnist vera afbökun úr hinum réttu nöfnum for-

eldra hennar: Ælfhelm og Wulfrun). Ælfwine varð hjá Norð-
f r

mönnum Alfvini (Hkr. 149, 01. s. Tr. 33), og er það sama nafn

og fþ. Alboin, en svo hét konungr Laugbarða, er fór með þá

til ítalíu (568).

5. Arin-. J>essi orðstofn er stundura hafðr í samsettum

nöfnum bæði sem forliðr og viðliðr. Arinn þýðir (upphafl. stall,

þá eldstall =) eldstó, og jafnframt heimkynni. Eigi eru það

mörg nöfn, sem af þessari rót eru runnin, og finnast varla hér

á landi önnur en Arinbjörn, sem þó er mjög fátítt, og f>órarinn,

sem má heita algengt. í fornnm ritum finst og Álfarinn (Ln.

II. 6, 8). Hvort konunafnið Arna, sem stendr í Kristnisögu

(Bisk, I. 32) og hefir líka verið tíðkað á seinni öldum, þótt það

sé nú lagt niðr, kemr af »arinn« eða »örns er óvíst^); þótt hið

fyrra sé öllu líklegra, eptir hinu samsetta nafni |>órarna, aem

nú er venjulega afbakað í »f>óranna«, og lítr þá svo út, sem

þar sé f>órs-nafn skeytt framan við hebreska nafnið »Anna«, en

slíkt ætti eigi að tíðkast, heldr ætti menn að segja og skrifa:

pórarna (sbr. Ln., víöa).

6. Arii- er mjög algengr orðstofn í forlið samsettra nafna,

og eru mörg af þeim nöfnum tíðkanleg meðal vor, svo sem

karlmanna-nöfnin Arnbjörn, Arnfinnr, Arngrímr, Arnkell, Arn^

]jótr, Arnoddr, Arnór, Ornólfr, og kvennanöfnin Arnbjörg, Arn-

dís, Arnfríðr^), Arngerör, Arngunn, Arnheiðr, Arnlaug, ArnleiP),

Arnþóra, Arnþrúðr, en öll eru þau fremr fátíð, nema Arngrímr, Arn-

dís og Arnfríðr, er þó geta eigi heitið algeng. |>au eiga þó skilið, að

* Hvort þetla nafn komi fyrir í Krislnis. yfirhöfuð, er óvíst; smbr.

Hauksbók s. 148 með aths. F. J.

* >Atfríðr* (Lhsk. I. 544) virðist vera afbökun úr Arnfríðr.

* Alleif (s. st. 542) er líklega latmæli fyrir Arnleif.
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þeím sé meiri gaumr gefinu, því að öll eru þau þjóðleg og gerðar-

leg. fau eru dregin af heiti arnarins, enda var Örn líka karl-

mannsnafn í fornöld, en ekki haft sera viðliör 1 samsetningum,

nema ef vera sky]di í hinu fátíða nafni Veðörn (Ln. II. 29),

sem þó má vera að réttara sé að rita Véþorn (sbr. sænska

nafnið Gerthorn, Lundgr. 63. bls., og jötunsnafnið Bölþorn,

Hávam. 140). I>að er nú (fyrir löngu) lagt niðr, að nota Örn

sem mannsnafn, og verðr naumast tekið upp aptr, enda hefir

orðið örn nú breytt kyuferði, og er orðið kvenkent. Aptr á

móti er annað karlmannsnafn (af saraa stofni), sem er líka

arnarheiti, tíðkanlegt enn í dag, nl. Ari, og sömuleiðis er hið

algenga nafn Arni (upphafiega Arni) dregið af Orn (h'kt og

Bjarni af Björn). Ari var ættnafn í Reyknesinga-kyni í forn-

öld (Ln. II. 22) og síðar frægt af Ara fróða, en Arni mun
einna fyrst koma fram í Arnunga- eða Árnmæðlinga ætt í Nor-

egi, er var sérstaklega auðug af samstofna nöfnum (sbr. Fagrsk.

146, bls. og Hkr. 341., 492. bls. Ól. s. h. 116., 240. kap.).

Hjá þýzkum þjóðum finnast mörg nöfn, er byrja á Arn-, svo

sem. Arno, Arnold, Arnulf o. s. frv. Arnold er á frakknesku

orðið að Arnaud, og er alt sama nafnið og Arnaldr, sem nú er

lagt niðr hjá oss, en var tíðkanlegt í fornöld, sem ýms örnefni

votta (Arnaldstaðir í Skriðdal, Ln. IV. 3, sem nú eru ranglega

nefndir Arnhilslaðir og jafnvel Arnhólsstaðir). Arnaldr hét ís-

lendingr sá, er menn ætla að sagt hafi Saxa, sagnaritara Dana,

ýmsar meridlegar fornsögur, er finnast í bók hans, og sumar

þeirra hvergi annarsstaðar. Líklega er hann sami maðr og Arn-

aldr |>orvaldsson, er talinn er í Skáldatali meðal skálda Valdamars

Danakonungs Knútssonar (1154— 1182).

7. Atli er fornt nafn og hermannlegt, scm enn er tíðkað

sumstaðar hér á landi, og ætti að vora almcnnara. pað er komið

af lýsingarorðinu atall (sem með greininum verðr »(hinn) atli«

og þýðir það i>harðlegr, harðvítugrí<, svo sem segir í Rígsþulu

:

»Svein ól Móðir
|
silki vafði

|

jósu vatni
1
Jarl lótu heita

|
bleikt

var hár
[

bjartir vangar
|
ötul váru augu

|

sem yrmlingi.« Nafnið

átti því vel við höfðingja og hermenn (jarla), sem höfðu hvast

og harðlegt angnaráð. Attila (á fþ. Etzelj, Húnakonungr, var

kallaðr Atli af Norðrlandabúum. En nú voru Húnar monííólsk

þjóð austan úr Miðasíu, og mál þeirra eflaust als ólíkt norrænni

tungu, en líklegt þykir, að Gotar, sem voru meginþjóðin í ríki

Attílu, hafi í virðingarskyni gefið honum þetta nafn, sem er

37
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dregið af gotneska orðinu atta (faðir), eins og Wulfila af wulf

(úlfr). »Atli« getr ekki verið skylt þessu orði, sem linst eigi

í norrænu, heldr munu forfeðr vorir hafa blandað saman nöfn-

unum Attila og Atli sökum hljóðlíkingarinnar, þótt þau hefði

ólíkan uppruna og þýðingu. Atall kemur fyrir sem sækonungs-

heiti, og er þar einkunnin óbreytt höfð fyrir nafn.

8. Auð-. Af þessum orðstofni eru eigi allfá nöfn dregin,

og er auðlegðar- (eða auðnu-) hugmyndin grundvöllr þeirra. Nú
eru eigi önnur tíðkanleg hjá oss, en karlmannsnafnið Auðun og

kvenmannanöfnin Auðbjörg og Auðr, en mörg fleiri tíðkuðust i forn-

öld, t. d. Auðgils, Auðúlfr, Auðhildr, og væri ekkert á móti, að

taka sum þeirra upp aptr. Alveg samsvarandi Auð- var Ead- í

fornensku, (eadig þýðir: »auðigr«) og var það haft í mörgum

mannanöfnum, sem tíðkast enn á Englandi, en í ný-ensku er

það orðið að Ed-, Auðgils var á fe. Eadgils, og Auðun (eiginl.

Auðvin) Eadwine, Eadwin (Edvin). Eptir því ætti líka Eadweard

(Edward), Eadmund (Edmund), og Eadgar (Edgar) að vera á

vora tungu Auðvarðr, Auðmundr, Auðgeirr; en þau nöfn voru

ekki tíðkanleg hjá forfeðrum vorum (þó finst Auðmundr sem sæ-

konungsheiti og á sænskum rúnasteinum), en af því þýðing hinna

ensku nafna var þeim óljós, reyndu þeir að fara sem næst hljóð-

inu og sögðu: Eatvarðr (Játvarðr), Eatmundr (Játmundr), Eat-

geirr (Játgeirr, og finnast jafnvel íslendingar á 13. öld með því

nafni, svo sem Játgeirr skáld Torfason, or var með Skúla hertoga

Bárðarsyni). f>jóðverjar höfðu o í staðinn fyrir au, og sögðu því

od- fyrir auð-. Hjá þeim finnast nöfnin Odwin (= Auðun), Od-

gar, Odward (á ítölsku Odoardo), Odwachar (Odoachar = Auð-

vakr, sem var nafn höfðingja þess, er kollvarpaði hinu rómverska

keisaradæmi). Nafnið Auðun var líka til hjá hinum fornu Lang-

börðum, því að faðir Alboins hét Audvin (á fe. Eadwine, sem

Widsið (fornensk kappaþula) segir: )>Swylc ic wæs on Eatule
|

mid

Ælfwine
I

se hæfde mon-cynnes
|
mine ge-fræge

|
leohteste hoad

lófes tó wyrcenne
|
heortan un-hneaweste

|
hringa ge-dáles

]

beorhtra beaga
|
bearn Eadwines« þ. e. Ek kom einnig

1
til Italíu

|

var með Álfvina
]
allra manna

|
þann vissa'k lofðung

|
lofsælastan

|

milding mildastan
|
mætra hringa

|

bjartra bauga
|
burAuðunar).

Eins og hin fornensku nöfn af þessum stofni hafa nokkuð breytzt

og stytzt, eins hefir snemma farið um sum af hinum norrænu,

svo sem Auðgils, sem virðist hafa (stundum) orðið að Aðils, því

að hin fornenska Beowulfskviða nefnir »EadgiIs sunu Ohtheres«,
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Svíakonung, og er það sjálfsagt sami maðr og Aðils Ottarsson

Uppsalakonungr í Yng. í Fas. (V. Á. III. 416. 429) finst kven-

mannsnafnið Eðný, og er það líklega s. s. Auðný. (Af því kynni

aptr að vera dregið (sem gælunafn) kvenraannsheitið Edda í

Herröðs sögu og Bósa, Gefn IIL 2. bls. 3.)- Hafi til verið í

norrænu kvenmannsheitið Auðlinn (sbr. Jólinn, Sigrlinn), þá gat

það vel orðið að Eð-linn, og því nafni (eða Ey-iinn, Ei-linn) gat

svo verið ruglað saman við hið gríska Elínar-nafn; sem kemr

undarlega fyrir sjdnir í fornum íslenzkum ættartölum (Ln. III. 9)

og örnefnum (Elínuhólmr í J>órðar s. hreðu, 10. kap.). Ósam-
sett nöfn af stofninum Auð- eru karlmannanöfnin Auðr (Ln. I.

21., sjaldhaft) og Auði (á þ. Odo, á fr. Eudo, Eudes), og kven-

mannsnafnið Auða (í goðsögnum,^(Sigrdr., Helr.) og á (sænskum)

rúnasteinum. Dietr.). Kvenmannsnafnið Auðr er öllu líklegra að

sé afbökun úr Unnr (Uðr)^), að minsta kosti er Auðr hin djúp-

auðga landnámskona nefnd Unnr í Lasd (Qþr hjá Ara í íslb ),

og má vera að nafnið og viðrnefnið hafi þar haft áhrif hvort á

annað, svo að Uðr en djúpúðga (= djúphugaða, djúpvitra) hafi

með tímanum orðið »Auðr hin djúpauðga«, af því að menn hafi

haft auðlegð hennar í huga. í Fas. 1. 370. V. Á. L ii. 115—
121 (»Sögubr,«) er nefnd önnur eldri »Unnr (Auðr) en djúp-

úðga«, dóttir ívars víðfaðma, og er líklegt, að landnámskonan

hafi fengið nafn sitt eða að minsta kosti viðrnefnið frá henni,

nieð því að Óleifr hvíti, (seinni?) maðr hennar, var komiun af

sett ívars víðfaðraa, og enda hugsanlegt, að Auðr kona hans hafi

verið það líka 1 einhverja kynkvísl, þar sem móðir hennar (Yng-

vildr) var upplenzk, og ef til vill (Vélaug) amma hennar líka,

en ríki þeirra niðja Ivars víðfaðma náði til Upplanda og Víkr-

innar.

9. a. Ás-. Guðir hinna fornu Germana hétu Æsir (í et.

áss, á gotn. ans), svo sem alkunnugt er, og eru mörg manna-

nöfn, bæði karla og kvenna, dregin af þessu orði, en aldrei er

það haft fyrir mannsnafn út af fyrir sig, og varla íinst það heldr

nokkurntíma í viðlið samsettra nafna^), en því optar í forlið.

Nöfn þessi eru ágæt fyrir aldrs sakir og fegrðar og standa í

nánu sambandi við hinn forna átrúnað forfeðra vorra, því að sá,

aem var kendr við ás, mun hafa verið helgaðr goðunum eða

^ Í*etta er þó alls óvist og jafnvel ekki líklegt. F. J,

' Í*ó finst >Unás< í Sverrissögu og á fám öðrum stöðum (sjá síðar).

37*
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skoðaðr sem gjöf þeirra. Af þessum nöfnum eru sum tíðkanleg

enn, (svo sem karlmannsnöfnin Asbjörn, Asgeir, Asgrímr, As-

kell (fátítt), Ásmundr, Ásvaldr; og kvennanöfnin: Ása, Ásbjörg

(fátítt), Ásdís, Ásgerðr, Áslaug, Ásný (fátítt), Ásvör (fátítt) en

ekkert af þeim má lieita algengt nema Ásmundr, og væri þd

vert að balda þeim uppi, og eins að taka sum sem lögð eru

niðr, svo sem Asbrandr og jafnvel Aslákr, sem nú er farið að

smeygja sér inn hjá oss í hinni aflöguðu mynd Axei, sem komia

er upp hjá Dönum, er mál þeirra tók að breytast. í fornöld

voru nöfn þessi borin nokkuð öðruvísi fram hjá Dönura (og jafnvel

Svíum) en hjá Islendingum — þeir sögðu nl. ekki Asa, heldr Æsa, (þó

finst Asa í dönskum ritum (0. N.) og á sænskum rúnasteinum

Dietr.) ekki Ásbjörn, heldr Æsbjörn (nú á d. Esbern, Esben),

ekki Áskell, heldr Æskell (Eskil) en Áslákr (upphafl. Ásleikr),

varð hjá þeim að Axel, og því nafni ætla sumir að hinn víð-

frægi Absalon erkibiskup hafi heitið í upphafi, en breytt því að

sið margra klerka á þeim dögum, og nefnt sig hebreska nafn-

inu Absalon (eiginl. Absalom o: friðar faðir), er stóð í helgum

ritningum, og líktist nokkuð hinu þjóðlega nafni hans (sbr. 111-

ugi prestr á Breiðabólstað í Vestrhópi »öðru nafni IIarius« Bisk,

1. 790)^). Aðrir ætla, að Axel sé stytting úr Absalon. Sam-

stofna nöfn finnast í hinum fornþýzku tungumálum, en þar er

Ans- í staðinn fyrir As- í norrænu. Hiun fyrsti kristniboði á

Norðrlöndum hét Ansgar (með latn. endingu Ansgarius), og er

það alveg sama nafn og Asgeir. Eins er Ansbrand s. s. Ás-

brandr, Ansketel == Áskell£(upphafl. Ásketill); finst þetta síðast

talda nafn jafnvel í frakknesku á vorum dögum (Anquetil) og á

þar kyn sitt að rekja til Forn-Frakka, sem voru þýzk þjóð.

Forn-Englar (Engilsaxar) sögðu ós fyrir ás, — Ansgarus (Aus-

gardus?) hét og ríkr maðr í Essex 1066, Mon. hist. Br. I. 869);

voru t. d. til hjá þeim nöfnin Ósgar = Ásgeir, Oskytel = Ás-

kell, Óswald = Ásvaldr, og hefir hiu enska mynd þess nafns

jafnvel tíðkazt í norrænum ættum í fornöld (Ósvaldr Yxna-pór-

isson (Ln. IV. 1) forfaðir Hofsverja í Vopnafirði).

9. b. Ast-. Sá orðstofn finst ekki í mörgum mannanöfn-

um að fornu fari, og kann vera, að þau eigi reyndar upptök sín

^ Mörg dæmi má finna til þess, að klerkar vorn stundum nefndir

latneskum nöfnum í stað þjóðlegra, svo sem Arno erkibiskup í Salz-

burg (seint á 8. öld), öðru nafni Aquila (sem er þýðing á hinu).
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að rekja frá As-; algengust eru kvennanöfnin Asta og Astríðr,

en þó finnast líka í fornbókum karlmannanöfnin Ásti og Astráðr.

Nú eru og til nýgjörvingarnir Ásthiidr, Ástrún, Ástþrúðr o. fl.,

og virðast þeir ekki ósamkvæmir eðli málsins, meðan báðir

stofnar eru ísleuzkir. Orðið ást (fþ. anst) ætla menn að dregið sé

afsagnorðinu »unua«, en allir vita, að það þýðir elsku, og er þá

elsku-hugsjónin undirrót þessara nafna, ef þau eru ekki samsett

af As- með innskotnu »í«-i. Surair hafa ætlað, að Ástríðr væri

samsett af »ást« og -ríðr, það er Fríðr, og »f« fallið burt; senni-

legast er, að Ástríðr sé sama nafn og Ásfríðr (er finst á rúna-

steinum, Dietr., sbr. húsfrú = hústrú). Getr líka verið, að

Ásta sé ekki annað en stytt nafn (gælunafn), dregið af Ástríðr.

Svíar og Danir sögðu Æsta fyrir Asta, Æstríðr fyrir Ástríðr,

Forn-Englar Óstríð (Ostryðe, Osþryð er þó líkl. heldr s, s. Ás-
þrúðr á norrænu).

10. Baldr er nafn eins af Ásum, og hafa einstöku menn
hér á landi verið látnir heita svo nú á síðustu tímum, enda eru

mörg nöfn tekin upp, er siðr skyldi, en eigi veit eg til þess, að

það hafi verið haft sem mannsnafn út af fyrir sig í fornöld. í

samsettura uöfnum var það altítt hjá ýmsum germönskum þjóð-

um, hvort sem þá hefir verið haft tillit til guðsins Baldrs, eða

hínnar upphaíiegu merkingar orðsins: herra, drottinn (sbr. vísu

Óttars svarta- »Fold verr fólJchaldr
\
fár má gramr svá

|
örnu

reifir Óleifr
|

es framr Svía gramr«. En á Norðrlöndum var

lítið um nöfn af þessum stofni, og finnast varla önnur í forn-

máli voru, en Baldvin(i), sem virðist vera komið úr þjóðversku

eða flæmsku, og Vilbaldr, sem kynni að vera komið úr forn-

ensku (svo hét einn af lauduámsmönnum, er kom hingað frá Ir-

landi og var írskrar ættar, Ln. IV. 11). fó eru þessi nöfn als

eigi ósamkvæm eðii íslenzkrar tungu, og ekkert á mótí því að

skoða þau sem íslenzk. Baldvin er ekki mjög fátítt nafn meðal

vor, en hitt er nú ekki framar tíðkað. Aptr finst hér nafnið

Reginbaid, sem tekið er úr útlendum riddarasögum og vantar

þvi endinguna, þótt það að öðru leyti gæti verið íslenzkt. f>jóð-

verjar höfðu mikinn fjölda af nöfnum þessum, svo sem Bald-

brecht, Baldfred, Balderich (fr. Baudry), Balduin (fr. Baudoin),

Ansbald, Gundebald, Hildebald, Ingobald, Wilibald, og kvenna-

nöfnin Baldeflede, Baldetrude o. s. frv.

11. Barðí (sjá síðar).

12. Berg- (Bjarg-, Björg-) er orðstofn, sem mjög er tíðk-
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anlegr í íslenzkum mannanöfnum, bæði ósamsettum og samsett-

um, og kemr þýðing hans fram í sagnorðinu: bjarga (o : frelsa,

hjálpa). Karlmannsnafnið Bergr er beinlínis dregið af þessu

sagnoröi, og táknar þann, sem bergr (bjargar, hjálpar), sömu-

leiðis kvenmannsnafnið Björg. Samsett nöfn af þessum stofni

eru allmörg, og er hann bæði skeyttr framan og aptan við aðra

orðstofna. í>ó finnast fá nöfn í fornmálinu, sem endast á -bergr,

og varla annað en |>orbergr, en nú er líka til Friðbergr og

Ingibergr, og er ekki hægt að segja, að þau sé rangt mynduð.

Aptr er því fleira til af nöfnum þeim, er -björg er viðliðr í, og

eru sum þeirra meðal hinna algengustu kvennaaafna hér á landi,

svo sem Guðbjörg og Ingibjörg. Af samsettura nöfnum, þar

sem þessi orðstofn er forliðrinn, eru þessi tíðkanleg í íslenzku

bæði að fornu og nýju: karlmannsnöfnin: Bergfinnr, Bergsteinn,

Bergsveinn, Bergþór^ (Bergúlfr eða) Björgólfr, og kvennanöfnin

:

Bergljót, Bergþóra og Bjargey. Hið síðasta finst óvíða neraa í

ísafjarðarsýslu, enda hét svo í fornöld kona Hávarðs halta (Is-

firðings). Auk þeirra má telja nokkra nýgjörvinga, sem fæstir

eru þó viðkunnanlogir, t. d. Bergvin (og Björgvin), Bjarghildr,

Berglaug (og Bjarglaug), Bergfríðr, Bergþrúðr, og sumir óbaf-

andi, t. d. Bergjón, sem er sambland úr norrænu og hebresku.

Stofninn »berg« finst lika í þýzkum raannanöfnura, svo sem Ger-

berga, Ingoberga, Luitberga. Ennfremr kemr af sama stofni

nafnið Birgir, sem nú er eigi framar tíðkað hér á landi, en var

frægt í fornöld, einkanlega raeð Svíum (Birgir jarl f 1266)

13. Bjart-. |>essi orðstofn, sem kemr frara í lýsingarorð-

inu »bjartr«, á forn-ensku briht (beorht), í suraum fornþýzkum

raállýzkura brecht, precht, en í öðrum bert, finst í raannanöfn-

um hjá öllum germönskura þjóðum, en einkanlega hjá Jþjóðverj-

um og Forn-Englum. Hjá Englum ííðkuðust nöfnin Beorhtric

(Brihtric), Ecgbriht (==^ Eggbjartr), Sigebriht, Æðelbriht o. m. fl.;

hjá pjóðverjum Bertari, Bertold, Adalbert (Albert, Albrecht),

Angilbert (Engilbrecht), llobert (Ruprecht), kvenmannanöfnin

Bertha (Brechta), Bertrade, o. m. fl. En fá eða engin þessara

nafna virðast upphaOega eiga heima í norrænu máli, enda bera

sum þeirra, sem nú tíðkast hjá oss, það raeð sér, að þau eru

ekki af íslenzku bergi brotin, svo sera Albert (sem ætti að vera

Aðalbjartr) og Engilbert. Sum eru aptr íslenzkuleg, og ekkert

Smbr. S. Bugge í Arkiv f. nord. filol. VIII, 8.
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á móli að halda þeim uppi, t. d. Bjartmar, Bjarfcey, Dagbjartr

(= Dagobert), Hróbjartr; Dagbjört, Sölbjört, jafnvel þótt fæst

þeirra hafi eiginlega norrænan fornaldarsvip, nema helzt Bjartmar

(sem finst í Herv. og Ln. H. 26).

14. Björn er mjög algengt karlmannsnafn bæði að fornu

DýJU) og skilja allir hvað orðið þýðir, en hreysti-hugmynd

mun og hafa legið í nafninu, enda merkir heorn á fornensku

kappa (eins og eofer = viUigöltr, wulf og freca = úlfr, R.

:

Beow. 146). Af því er aptr dregið karlmannsnafnið Bjarni, sem

er líka eitt af vorum algengiistu nöfnum, og kvenmannsnafnið

Birna, sem er nú lagt niðr, og fjöldi samsettra nafna, þar sem

Björn er viðliðr, svo sem Arnbjörn, Ásbjörn, Gunnbjörn, Hall-

björn, Sigbjörn, Snæbjörn, Sveinbjörn, Sæbjörn, forbjörn o. m.

fl. Líka finst orðið í forlið nokkurra samsettra nafna, svo sem

eru karlmannanöfnin Bjarnheðinn og Björnólfr, en í fornum

kvennanöfnum íslenzkum veit eg ekki til að það finnisi, þótt nú

sé til ýms kvennanöfn, er byrja á því (Bjarndís, Bjarney, Bjarn-

hildr 0, fl.) en þau munu vera komin upp eigi als fyrir löngu,

en geta þó ekki talizt rangmynduð. í dönskum og þýzkum nöfn-

um er haft bern fyrir björn, t. d. Esbern, Sibern; Bernhard (á

ísl. Bjarnharðr), Berngar (Berengar = Bjarngeir), Berngard

(Berengard, Berengaria == Bjarngerðr). Orðið björn er eiginlega

leitt af stofninum bir eða ber (berr hrútsheiti í SnE. = Bár

á þ., bear á e.) og kemr hann frara í orðinu bera, sem þýðir

s. s. birna (bjarndýr kvenkyns), og var haft sem kvenmannsnafn

í fornöld, en finst nú að eins í hinu samsetta nafni Hallbera,

sem er ekki mjög fátítt. Ásbera (Ln. Æ.) og I>orbera (Fær.),

sem nú tíðkast ekki, samsvara karlmannanöfnunum Asbjörn og

í>orbjörn. Af sama stofni mun líka vera dregið karlraannsnafnið

Bersi, sem algengt var í fornöid og er tíðkanlegt enn hór á

landi. J>að er líkl. gælunafn og þýðir alveg saraa og Björn, nl.

bjarndýr. fað er nú borið fram og skrifað Bessi, eins og fors

er orðið að foss.

11. Barði. |>etta nafn er líklega dregið af barð = skegg,

og ætti þá að tákna skeggjaðan mann, eða yfirleitt karlmann,

líkt og Skeggi (sbr. Qfidssheggjar), 1 Korm. er 1 vísu einni

^bjarnólpumaðr« kallaðr: »(und) bjarnar barði<í = loðinn sem

björn, (sbr. Loðinbarði = Loðinkápr, jötunsnafn í Isl. I>jóðs,, og

I>istilbarði (Sn. E.), hélugbarði, Sn. E., Nj. 125. k.). En af sama

stofni er dregið orðið barða = öxi, því að neðri hyrnan var
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hugsuð sem skegg á öxinni, og er það ætlun sumra, að þjóð-

flokkr sá, er Langbarðar nefndist, hafi fengið nafn sitt af því,

að þeir hafi borið axir með löngum hyrnum, raeð því að vér vit-

um, að ýmsar þýzkar þjóðir tóku nafn af vopnum (Saxar af sax

= eineggjað og stutt sverð, Frakkar af frakka == höggspjót).

Barði gat því einnig þýtt þann, sem hefir öxi að vopni, en ólik-

legra er það en hitt. Nafnið er nú mjög fátítt meðal vor. Eiu-

stöku samsett nöfn eru dregin af þessum stofni, svo sem Hag-

barðr, (Langbarðr)^), Ráðbarðr, en eigi eru þau nú tíðkanleg

meðal vor. I þýzku (gotn.?) finst Agobard (svo hét einn erki-

biskup í Lyon fSáO). Svipað er nat'nið Bárðr, sem alíítt var í

fornöld, og finst enn víösvegar um land, þótt það sé ekki al-

gengt. En varla mun það vera komiö af þessum orðstofni

(Barðfreðr = fþ. Barfrid?), heldr er þaö dregið saman úr Bár-

oðr (Ln. IIL 16, sem ritað er í útlendum árbókura á latneska

tungu Baretus, Baruthus), eins og [>órðr úr fóroðr = |>órröðr,

og mun vera sama nafn og hið fþ. Fatufrid, Badefrid (Böðfreðr

— Böðröðr — Báioðr) sjá Ark. IL (LS84) 245. bls. Annað

nafn, sem líkt stendr á, er Bárekr (= Böðiíkr = fþ. Paturih);

en það er nú fyrir löngu lagt niðr.

15. Bogi var fyrrum mjög fátítt nafn ósarasett, og veit eg

ekki til að þaö finnist í fornsögum vorum nema á einum stað

(Ln. IIL 13, sbr. Sax. Vlli. 426-28: Buchi = Bugi hjá 0. N,,

Boge i Várend í Svþ. eptir Lundgr.); algongari vorii samsettu

nöfnin í Finnbogi og Húnbogi, og er hið fyrra altítt enn í dag.

Boga-nafnið er líka farið að tíðkast meðal vor nú á þessari öld,

en finst helzt í einni ætt (Boga í Hrappsey), sem það er komið

í frá útlöndum (dregið af Boy, sjá Ætiágrip feðg. J. P. o. s. frv.

27.), en ekkert getr verið á móti því að liaída upp á þaö, með

því að það er fallegt og viðkunnanlegt. Finnbogi táknar iíklega

upphatloga íinskan boga, og Húnbogi húnskan boga, sera muuu

hafa þótt í fornöld taka öðrum bogura fram að gæðum.

16. Borg-- er náskylt stofninum berg (bjarg, björg), sem

hefir áðr verið minzt á. |>að þýðir upphafiega vörn eða vigi

(sem bjargar manni) og lík er þýðing í berg og bjarg = klettr,

enda voru borgir vanalega reistar á klettum (sbr. »Vor Guð er

borg á bjargi traust«). f>egar borg er viðliðr samsettra nafna,

^ Finst að eins í Gkv. II. 19.
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er því stundum blandað samaa við björg. l^annig er sama
konan nefnd Valborg og Valbjörg í ýmsum hdr. Njálu, en þd er

munr á þessum nöfnum^ og kemr hann líka fram í þýzku (Sigi-

berga ^ Sig(r)björg, Sigiburg == Sigrborg, sbr. fe. Æðelberge og

Æðelburg). En borg er almennara í dönskum og sænskum

kvennanöfnura, björg aptr í norrænura (og íslenzkura). |>ó finsfc

borg líka sem viðliðr í einstökum nöfnum í Noregi og hér á

landi, bæði að fornu og nvju t. d. Herborg, Svanborg (ísl. A.

t 1334), Vilborg (algengt nafn, ef til vill komið hingað frá Eng-

landi með Vilborgu konu f>órðar skeggja, Ln. I. 10, sbr. fe. Wil-

burg), Valborg, og sörauleiðia eru mynduð af því bæði karla- og

kvennanöfn, með því að setja það framaa við aðra orðstofna:

t. d. Borgarr, í'orghildr, Borgný, sem öll tíðkast enn hér á landi.

Nú tinnast hér lika miklu íleiri nöfn, sem endast á borg, heldr

en í fornöld, svo sem Aðalborg, Dýrborg, Finnborg, Hugborg,

Sigrborg, Sólborg, Sæborg, sera öll eru íslenzkuleg, og hið hálf-

útlenda nafn Elinborg (af gr. n. Elín = Helena, finst í Br-M.-s

og fli. miðaldaritum).

17. líót finst stundum í samsettum mannanöfnum, ea

kemr mjög sjaldan fyrir sem ósamsett kvenmannsnafn (Ln. V.

12), og eins er það fátítfc í viðlið samsettra nafna, en algengara

í forliö, t. d. Bótólfr, Bótey, Bóthildr. |>ó virðast þessi nöfa

lítfc hafa verið tíðkuð hér á Islandi í fornöld, en meira í Noregi

(D. N.), og miklu raeira í Svíaríki (Lundgr.), sérstaklega á Got-

landi (Lilj.). Hákon jari Eiríksson (f 1029) átti dottur, sem

sumir nefna Bóthildi (Knytl. 75. k. Fms. XL 302), og var

sonardóttir hennar Bóthildr drotning Eiríks Danakonungs hins

góða, er var mjög ástsæl í Danmorku, og varð nafnið viö það

algengt hjá Dönum, er breyttu því eptir sínum framburði í

Bodild, Bodil, varð svo seinna úr þessu Bóel, sera nú er komið,

svona atíagað, hingað til íslands, en ætti alveg að leggjast niðr,

og hið rétta nafn: Bóthildr, sem líka er fcíðkanlegt, aö koraa í

staðinn. Bótviðr var nafn á helgum manni (hinum fyrsta inn-

lenda kristniboða) hjá Svíum, og þessvegna algengt þar, einnig

tíðkaðisfc þar Bóti, sem viröisfc vera gælunafn (Lundgr.).

18. Brandr ~ upphafiega heiti á vopni = sverðsbrandr

— er tíðkanlegt mannsnafn að fornu og nýju, og enn algengara

í viðlið sarasettra nafna, en í forlið finst það sjaldnar að fornu

fari, og varla hér á landi nema í karlmannsnafninu Bröndólfr

(Ln. V. 11) sem nú er alveg lagt niðr, en aptr finnasfc nú kven-
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mannanöfnin Brandrún og Bran(d)Þrúðr, sem eru þó fátíð, og

óviðkunnanieg. Ekkert samsett'^nafn af þessum stofni er nú al-

gengt meðal vor, nema Guðbrandr, en vert væri, að taka upp

aptr nöfnin Ásbrandr, Valbrandr, f>orbrandr, sem bæði eru þjöð-

leg og gerðarleg. J þýzkura mállýzkum eru ýms nöfn af sama

stofni, t. d. Ansprant (Ansbrand), Liutprant (Liutprand, Lióð-

branclr), Hildebranfc o. s. frv. Thankbrant (Dankbrand) hefir

heitið hinn alkunni kristniboði hér á landi, er forfeðr vorir köll-

uðu f>angbrand, eptir þýzkum framburði, en réttara hefði verið

að kalla hann J>akkbrand (sbr. J>akkráðr í Völ.kv. Tiiankred,

Dankrat).

19. Bryn- (og Brynj-) finst opt sem forliðr í samsettum

mannanöfnum, og kemr þýðing þess orðstofns fram i orðunum

brynja, brynhosa, brynþino- o. s. frv., og er auðsætt, að nöfn

þessi eru nátengd hernaði og vopnaburði. Brynjólfr er algengt

nafn enn í dag, en önnur nöfn af stofni þessum eru nú fátíð,

svo sem kvennanöfnin Bryngerðr og Brynhildr (á þ. Brunihild

eða Brunehild). I forneskjusögum finst og Brynjarr (brynjaðr

hermaðr) — htífir enda tíðkast hér (sjá Árt. 39) — og Bryn-

leifr er myndað á þessari öld (af Gísla sagnaþul Konráðssyni).

011 þessi nöfn eru falleg og þjóðleg, og ættu að vera algengan

en þau eru.

20. Biíi var stundum haft sem mannsnafn í fornöld, en

nú sjaldhaft og þýðir það s. s. bóndi (sá sem býr, búandmaðr).

Búi hinn digri (Jómsvík.) cr hinn fyrsti maðr, er vér þekkjum

með því nafni, og mun það hafa verið algengara með Dönum

og Svíum (Búi, seinna Bo) en með Norðmönnum og íslending-

um. En orðið er að öllu leyti íslenzkt, og nafnið er ekki lagt

niðr hér á landi enn, enda væri miklu nær, að halda því uppi,

heldr en hinu latneska nafni Rusticus, sem táknarlíka bóndat en

er bæði Ijótt og óviðkunnanlegt, og ætti alveg að hverfa úr

voru ffiáli.
"

2L Böð- (eiginl. Böðv-, sem er stofninn í böð o: orusta,

eignarfall böðvar) var opt haft fyrir forlið samsettra nafna í

fornöld, en nú er ekkert af þeim nöfnum, þar sem stofninu er

óbreyttr, tíðkanlegt, nema Böðvar, og munu hin þykja heldr

forneskjuleg, en þó virðist ekkert á móti því, að taka sum þeirra

upp aptr, t. d. karlmannsnafnið Böðmóðr og kvennanafnið Böð-

vildr, sem kunnugt er af Völundarkviðu. Forn-Englar höfðu líka

nöfn af þessum stofni, t. d. Beaduhild (=- Böðvildr), Beaduwulf
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(Böðólfr), sem var líka til hér í fornöld, og stundum blandað

saman við »Bótólfr« (Grett. 38). Beaduheard (Böðharðr) o. s. frv.,

sömuleiðis J>jóðverjar, Baduhar (= Böðvarr), Badufrid (Böðfröðr

— sjá hér að framan), Baduwolf o. s. frv. Sumir fræðimenn

hafa haldið, að fe. nafnið Beowulf, sem samsvarar Bjólfs-nafni

hjá oss (Ln. IV. 5—6), væri dregið saman úr Beadowulf (Eon-

ning: Beowulfskvadet 146—47), en það er fremr ólíklegt, þótt

varla haíi enn tekizt að íinna betri skj^ringu á forliönum Beo-

(Bj-). sbr. V. E.: Gerra. Myth. II. 350.

22. Daði er fátítt nafn í fornritum og virðist lítt eða ekki

hafa tíðkazt i Noregi (sbr. D. N.), en finstþó snemmaá tímum, því

að svo er nefndr einn sonarsonr Höfða-f>órðar (Daði skáld Bárð-

arson, Ln. III. 10) og seinna þekkjum vér einstaka mann með

því nafni, svo sem Daða Starkaðarson, (D. I. I. 724), sem lík-

lega heíir verið af ætt Brennu-FIosa, ef til vill sonr Starkaðar

að Stafafelli og Eannveigar Marðardóttur (sbr. Nj. 25. og 117.

kap.). Öljóst er mér hvað nafnið þýðir, en bera má það saman

við fþ. Tati og fd. Tade (á 12.— 13. ö., 0. N., sbr. örnefnið

Thathathorp). J>að er tíðkanlegt meðal vor enn í dag, og þó

fremr fátítt, algengast i Dalasýslu, átthögum Daða í Snóksdal

(Safn I. 56 o. v. f 1568) og annara niðja Daða Dalaskalla, er

verið hefir uppi öndverðlega á 15. öld (Esp. Árb. II. 3. 27).

23. Dagr er opt haft sem mannsnafn, bæði að fornu og

nýju, og virðist vel til þess fallið. f>að er stutt nafn og einfalt,

en jafnframt fagrt og þjóðlegt, og ætti því að vera almennara

en það er. Samsett nöfn af þessum stofni eru eigi mörg í forn-

máli voru, en þó nokkur, svo sem karlmannanöfnin Dagfinnr og

Svipdagr, og kvenraaunanöfnin Dageiðr (eiginl. Dagheiðr), Dagný,

Dagrún, sem öll væri vert að taka upp aptr. Hjá hinum þýzku

þjóðum finnast eigi allfá nöfn af sama stofni, t. d. Dagobert hjá

Forn-Frökkum (Dægbeorht hjá Forn-Englum == Dagbjartr, sem

nú tíðkast sumstaðar hér á landi), Ádaldag, Liofdag o. fl. á

I>ýzkalandi.
*

24. Dan er eitt af þeim nöfnum, sem nátengd eru nöfn-

um heilla þjóða. Gömul munnmæli segja, að Danmörk dragi

öafn sitt af Dan konungi, en hitt er sannlegra, að mannsnafnið

Dan sé sprottið af þjóðarnafninu Danir, og líkt mun slíkum

sögum optast vera háttað^). petta sést Ijósast af nafninu Hálf-

^ Auðsætt virðist, að Roma (Róm) sé ekki dregið af Romulus, lieldr
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dan, sem samsett er af Dan og lýsingarorðinu shálfr«, alveg á

sama hátt og þýzku nöfnin Halbtiiring (hálf-þýrino^r) og Halb-

walah (hálf-valskr maðr), og þýðir þannig nppbaílega hálf-danskan

mann, eða mann, sem er danskr í aðra ættina. Hið ósamsetta

nafn Dan (Danr) kemr sjaldan fyrir meðal vor nema í goðsög-

um (þó flnst það í Danmörku og Svíaríki á 13. og 14. öld og

jafnvel fyr, því að Dan er nefndr einn af mönnum þeim, er

ákváðu landamerki milli Dana og Svía á dögum Sveins Úlfssonar

og Eymundar gamla (Vgl. I.) og naí'nið er líka til á sænskum

rúnasteiniim, Dietr. (Rv), en Hálfdan er því algengara nafn, og

má rekja feril þess til Danmerkr og heraða þeirra, sem næst

henni liggja. Fyrsti maðr með því nafni mun vera Háifdan

konungr gamli, er flestir konungar á Norðrlöndum áttu að vera

komnir frá (Hyndl., Sn. E.), og verðr að leita að upptökum

þeirrar sögu fyrir sunnan Noreg (á SkániPj, þött hún væri seinna

heimfærðtil HringaríkisíNoregi. HálfdanDanakonungr, faðir Hróars

og Helga, er kunnr af Hrólfs s. kraka og Beow. í Noregi finst

nafnið fyrst á Upplöndum (Hálfdan hvítbeinn Upplendingakon-

ungr, og er hann talinn dóttursonr Hálfdanar guiltannar í Sól-

eyjum, sem heyrir, ef til viU, fremr goðsögnum tii en sannri

sögu), en frá Upplöndum hefir það síðan dreifzt víðsvegar með

niðjum Háifdanar hvítbeins, og er eigi ólíkiegt, að átrúnaðr sá,

er menn höfðu á ársæld Hálfdanar svarta, hafi stutt talsvert að

útbreiðslu þess. Eigi finst nafn þetta hér á landi á landnáms-

öldinni, en seinna hetír það komizt hingað og er nú eigi mjög

fátítt. Áð líkindum hefir Hálfdan Saímundarson að Keldum

verið fyrsti maðr með því nafni hér á landi, og nafnið breiðst

út frá honum, en hann var cinn af Oddaverjum, svo sem kunn-

ugt er af Sturiungu, og átti því kyn sitt að rekja til Noregs-

konunga^ sem kvæði það vottar, er ort er um Jón Loptsson, og

byrjar á Hálfdani svarta (Noregskonungatal, Flat. I.). A einum

sænskum rúuasteini (Lilj. 487) flnst »Vitan« = Vé-dan, og Hálf-

dan á mörgum (Dietr.).

25. Dís er fátítt sem ósamsett kvenmannsnafn, en alíengt

sem viðliör samsettra kvennanafna. Eins og kunniigt er, þýðir

það gyöju eða æðri veru kvenlegs eðlis. Sumir hafa jafnað því

við hið fþ. Ides eða ídis, sem táknar líka kvenlega veru (sbr.

Romulus af Roma. Tiberis ekki af Tiberinus, og Tibur ekki af

Tiburtus, þótt rómverskir höfundar segi avo.
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jódís, Yugl. 20, Sd. E, II. 549). Eigi finnast nöfn af þessum

stofni hjá f>jóðverjum varla hjá Dönum (sbr. 0. N.), enda fremr

sjaldan hjá Svíum. fó er móðir Ingimundar gamla landnáma-

manns, jarládóttir af Gautlandi, nefnd f^órdís, og móðir hennar

Vígdís (Ln. líl. 2), en hún gat verið norræn (upplenzk) að ætt

(Vígdísar-nafnið var einkum altítt í ætt Breiðfirðinga, sem átti

kyn sitt að rekja til Upplanda, sjá Ln. II. 15—21). Á sænsk-

um rúnasteinum finuast Arudís, Eydís, Hólmdís, Óðindís o. fl.,

einnig kemr þör fyrir hið ósamsettu nafn Dís (Dísa, sjá Rv. og

Dietr.), en flest virðast þessi nöfn fátíð. 1 Noregi og á Islandi

voru samstofua-nöfn algeng. og tíðkast mörg þeirra enn á meðal

vor, enda eru þau snotr og þjóðleg og vert að halda upp á mörg

þeirra, svo sem þessi: Alfdís (Aldís), Arndís, Asdís, Bergdís,

Eydís, Freydís, Geirdís, Halldís, Herdís (alg.), Jódís, Valdís, Ve-

dís, Vigdís (alg.), pórdís (alg.). Einua tíðust virðast þessi nöfn

vera sunnanlauds, euda er þar minua um útlenda nýbreytni og

tilgorð í uöfnura en annars staðar. Eptir þessum foruu nöfnum

eru nokkur ný nöfn mynduð, sum samkvæm eðli málsins svo

sem Bryndís, Svandís, en sum óeðlileg og afkáraleg, svo sem

Feldís (af iatneska nafninu Felix o: farsæll). »FídíS'í er afbökun

úr latneska nafuinu Fides (o: trú).

26. Dýr-, stofninn í lýsingarorðinu dýrr (dýrmætr, ágætr),

kemr fram í karlmannsnafninu Dýri, en svo hét einn af land-

námsmönnura, er nam Dýrafjörð (Ln. II. 25), og er nafni hans

enn haldið uppi á Vestfjörðum, en aldrei mun það hafa orðið

titt hér á laudi, og algengara í Noregi og Svíaríki (D. N.,

Dietr.)^). Sama uafn fiust líka í foruþýzku (Dioro, Diuro), og þar

var líka til kvenmannsnafnið Diura, en ekkert samsvarandi konu-

nafn var tíðkanlegt hjá oss. Aptr á móti eru til hjá oss kvenna-

nöfuin Dýrborg, Dýrfiuna, (Dýrhildr), Dýrleif, Dýrunn, en öll

fremr fátíð, eiukum þó hið fvrsta og síðasta í röðinni. Líklega

eru þau öll forn, þött að eins Dýrfinna hittist í Ln. (III. 13) og

Dýrhildr í Bisk. (L 44 i).

27. Ei-. Smáorð þetta er haft sem forliðr ýmissa sam-

settra mannanafna og þýðir það ætíð, ávalt. |>að er eiginlega

samstofna við ævi (á latn. aevum, sbr. gotn. aivs) og hefir upp-

haflega verið aiv^ er síðar breyttist í m og ú (á d, og s. eé)

^ >Oskold< og "Dir* (Höskuldr og Dýri) hétu höfðingjar þeir, er umiu

Kænugarð (Kijew) um 862.
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sem þýðir alveg hið sama (iim aldr og œvi = alla tíð)^). Af

þessu orði er aptr leitt neitunarorðið eigi, því að -gi hefir neit-

andi merkingu (sbr. aldrigi == aldrei, manngi = engi maðr) og

þýðir eigi þá: í einga tíð, eða: á engum tíma. Seinna hefir

aptr orðið úr eigi hið neitandi smáorð ei, svo að þetta orð hefir

þá tvær gagnstæðar merkingar, en hin upphafiega og rétta þýð-

ing þess er æ = ætíð. Eilífr merkir þá þann, sem ætíð lifir,

Eiríkr þann, sem ætíð er konungr, Eimundr (á s. Emundr) þann

sem ætíð verndar o. ,s. frv. Nafnið Eymundr (af ey-) virðist

einkanlega hafa tíðkast hjá Norðmönnum og Islendingum, en

Emundr (= Eimundr) hjá Svíum, en þó ber það við, aö sami

maðrinn er ýmist kallaðr Emundr eða Eymundr t, d. faðir Ei-

ríks konungs að Uppsölum, sem enn er stundum nefndr Onundr

(svo sem í Herv. XVI. k.).

28. Ein-, stofninn í talorðinu einn, kemr fram í Einar,

sem er eitt af hinum algengustu karlmannanöfnum hér á landi,

og virðist orðstofn þessi eiga að tákna eitthvað emstakt, sérlegt

eða frábært (sbr. lýsingarorðin ein{h)arðr og einkannlegr). End-

ingin -arr ætla menn að hafi upphaflega verið »harr« = hari,

heri o: hermaðr, kappi (orðið herr o: herlið). Einarr er eptir

því s. s. einheri (svo er pór nefndr í Lokasennu 60), en Ein-

herja kölluðu forfeðr vorir kappa Óðins í Valhöll, og merkir

orð þetta einstakar, framúrskarandi hetjur, enda áttu Einherjar

að vera samsafn hinna hraustustu kappa, er fylgja skyldu Óðni

og Frey til bardaga við hrímþursa og eldjötna í Kagnarökkri.

Nafnið Einarr hefir því að geyma fornar rainjar Ásatrúarinnar.

Annað nafn, sem hefir ein- fyrir forlið, er Eindriði (Indriði),

upphaflega Einriði (og er þá y>d« skotið inn til að liðka fram-

burðinn), sem merkir hinn einstaka eða framúrskarandí reið-

mann eða ökumann. J>etta var fyrst eitt af heitum f>(5rs (Oku-

fórs) en síðan algengt mannsnafn, sem er ennþá tiðkanlegt

meðal vor.

29. Samstafan Er-, sem er skyld forsetningunni dr og

úr, mun varla finnastsem forliðr nema í einu mannsnafni: »Er-

lendr«, sem algengt er að fornu og nýju. Viðliðrinn er dreginn

af land, enda hljdðar nafn þetta hjá Svíum og Dönum Erland.

Orðið er auðskilið og enn haft sem lýsingarorð í merkingunni

^ Af stofninum æv- virðist vera dregið hið forna nafn Ævarr (Ln.

III, 5. IV, 3).
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útlendr, en kann líka að hafa þýtt þann sem er landflótta (»or

landi«), líkt og erlendis er s. s, utanlands. Önnur nöfn, dregin

af land, finnast sjaldan í norrænu, en í þfzku voru þau algeng,

t. d. Landbreclit (Lambert, Landbjartr, Sturl.), Landbrand, Land-

fried, Landwald, Adaland, Godoland, Hildiland, Kaginland og

Roland, á ítölsku Orlando, sem er svo áþekt »Erlendr«, að vel

mætti halda að það væri sama nafn, en líklegra er þd, að for-

liðrinn sé hinn sami sem í Robert, eða af sama stofni og hróðr

hjá oss, og Roland hafi upphaflega verið Hruodland, eins og Ko-

bert var í fyrstu Hruodbert (Eoðbert = Hróöbjartr).

30. Erl- kemr fram í nafninu Erlingr, sem byrjar alveg

eins og Erlendr, en er þó als annars uppruna, og ekki samsett

uafn, heldr afleiðsluorð með endingunni -ingr, er táknar vana-

lega þann, sem kominn er frá eiuhverjum, svo sem Ylfingr þann,

sem kominn er frá Ulfi, Döglingr þann, sem á kyn sitt að rekja

til Dags, Kvistlingr þann, sem er niðji Kvists o. s. frv. Eriingr

merkir því þann, sem kominn er frá jarli (því að erl er s. s.

jarl^ eins og áðr er á vikið að herg og hjarg er hið sama, og

eins fell og fjcdl). Aunars finst erl- ekki í öðrum nöfnum hjá

oss, en aptr kemr jarl fram í Jarlar (svo hét sænskr erkibiskup

á 13. öld). f>jóðverjar höfðu ýms nöfn af sama stofni, svo sem

Erlunc (Erlingr), Erlebald, Erlher (= Jarlar) o. s. frv. Upphaf-

lega táknar jarl göfugan mann (hermann, sjá Rígsþ. 35, sbr,

fólksheitið Erúlar = Jarlar?), en fekk síðan merkinguna: höfð-

ingi yfir jarlsdæmi (skattkonungr, undirkonungr).

31. Ey (o: eyland, hólmr) finst í mörgum samsettum

mannanöfnum, og jafnvel líka sem kvenmannsnafn út af fyrir

sig (Ln. IL 24). Meðal þeirra nafna, er byrja á Ey-, eru tíðk-

anleg bæði að fornu og nýju karlmannsnöfnin Eyjólfr, Eymundr,

Eysteinn, Eyvindr, og kvenmannanöfnin Eydis, Eygerðr, Eyvör.

E>ar að auki finnast nú karlmannanöfnin Eyleifr (sprottið af Ei-

lífr?) og Eyþór, og kvennanöfnin Eybjörg og Eyrún, og eru þau

öll rétt mynduð, þótt eigi virðist þau forn vera. Fáein kven-

mannanöfn endast á ey, svo sem Bjargey, Laufey, f>órey, og eru

þau öll mjög suotr^). Eyju má kalla hverja konu í kenningum

(gulley, hringa ey, silki ey o. s. frv.), en kenningar geta stund-

um orðið að nöfnum sbr. konunafnið Hlaögerðr og æfintýrið af

* Fleiri slik nöfn hafa tíðkazt með Svíum að fornu, svo sem Ásey,

Gisley, Gunney, Ketiley (Lundgr.-. Rv., DS.),
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LineiJc og Laufo/ywj ])ar sem Laufey lítr út eins og kenning eða

hálíkenning (sbr. »laufgaðr gulls þolIr« Korm. 24. 1, og viðr-

nefnið »mannvitsZíreZ;/í-a«). Anuars er »Lauf-« eigi tíökanlegr

forliðr í samsettum nöfnum, euda finst Laufey ekki í fornmálinu

nema sem nafn á móður Loka, er öðru nafni hét Nál, en Loki

táknar lopteldinn, að því leyti sem hann er skaðvænn, og kvikuar

hann fljótt í þurrum blöðum barrtrjáa og lauftrjáa (nálum og

laufum). Laufey getr þá táknað topp (krónu) trésins, sem eld-

ingin slær niðr í,

32. Fast- (stofninn í Ij'siugarorðinu fastr) kemr fram í

ýmsum fornum mannanöfnum, svo sem Fasti, Fastný, Fastúlfr

(Föstdlfr), Arnfastr, Hólmfastr, Sigfastr, og hafa slík nöfn eink-

um verið mjög almenn í Svíaríki (Lundgren í Upps. 15. bls.)

en fátíð hér á landi, og ekkert þeirra er nú tíðkaulegt meðal

vor, neraa Hólmfastr, og ])ó mjög sjaldhaft. í þýzku finst margt

slíkia nafna, t. d. Fastburg, Fastmanu o. íi. (Fastrade hét ein

af konum Karls mikla ~ sú er hann unni mest).

33. Finiir er algengt mannsnafn bæði að fornu og nýju,

og or það eíiaust komið af þjóðarnafninu Finnar, en svo köiluðu

Norðmenn nábúa sína að norðanverðu, er sjállir nefndu sig Sáma

(Same, Sabme, þar af er nafnið Sámr). Óvíst er, hvað orðið

»íinnr« þýðir upphaflega. I^að er eitt af hinum mörgu dverga-

heitum, og má vera, að það sé skylt sagnorðinu »finna«, og

tákni í fyrstunni dverg sem hugvitssaman smið, en liafi seinna

fest sig við þjóð þá, cr Norðmenn skoðuðu ýmist sem dverga-

kyns, eða þá jötnakyns. Kóðin finska er nefnd hjá Tacitusi

(»Fenni«) og hafa Norðrlandabúar átt viðskipti við liana frá

alda-öðli, enda hafa nöfn af þessum stofni tíðkazt um öU Norðr-

lönd (sbr. 0. N. og Lundgr.) og jafnvel hjá fjóðverjum (Munch).

Karlraannsnafnið Finnr er enn all-tiðkanlegt hjá oss, en kven-

mannanafnið Finna sjaldhaft. Samsett uöfn af þessura stofni

eru mörg, en flest heldr fátíð, og væri þó vert að halda þeim

uppi, með l)ví að ])au hafa fornan og þjóðlegan blæ. Af þeim,

sem byrja á Fiun-, eru nú að eins tíðkanleg Finnbjörn, Finn-

bogi; Finnbjörg, Finnborg, en íleiri tíðkast af hinum, er endast

á -finnr cða -finna, svo sem Arufinnr, Friðfinnr, forfinnr; Dýr-

finna, Guðfinna, Kolfinna.

34. Freyr var hér á Norðrlöndum heiti ársældargoösins,

sem einkanlega var tignað hjá Svíum, en systir Freys var ásta-

gyðjan Freyja, Orðið þýðir upphaflega herra, drottin (á gotn.
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frauja, og var bæði þetta orö (Froja) og afleiðsluorðið fraujila

(Froila) höfð fyrir karlraannanöfn hjá Vestgotum á Spáni).

Vatnsfirðingar kölluðu Sturlu Sighvatsson Dala-Frey St.^ 11. 107.

Eigi var Freyr út af fyrir sig tíðkanlegt mannsnafn hjá forfeðrum

vorum (þó finst það í Krákumálum — »áðr Freyr konungr felli
|

í Flæmingja-veldi^ — og bjá Saxa, IX. 441, en hætt er við, að

þessu valdi misskilningr og missagnir), en mörg samsett nöfn

byrja á Frey- og sum enda á -freyr (t. d. Jófreyr) og -freyja

(t. d. Véfreyja). Nú eru flest þessi nöfn lögð niðr, nema karl-

manusnafnið Freysteinn og kvenmannsnafuið Freygerðr, sem eru

þó fátíð, en vel mætti taka upp fleiri, svo sem þessi: Freybjörn,

Freygeir, Freyraundr, Freyviðr, Freydís, Freyleif, því að öU

eru þau forn og tilkomumikil, og eiga vel við mál vort.

ISSöfn af þessum sama stofni finnast bæði í fe. og fþ. (Freagar,

Freawine; Fravvibald, Frawibrecht, Fromund, Frowini). Á Norðr-

löndum virðast þau hafa tíðkazt mest hjá Svíum, eins og við

var að búast (sjá Lundgr.).

35. a. -friðr (-freðr), -froör, -roör. Algengr viðliðr í sam-

settum karlmannanöfnum er -freðr, sem er sama orð og friðr,

er finst opt í forliö samsettra nafna, (sbr. Sigfreðr, Friðrekr í

norrænu máli, og þýzku nöfnin Siegfried, Friedrich). J>es3i við-

liör (-freðr) breyttist opt hjá forfeðrum vorum í fraðr og jafnvel

í -reðr, svo að »Guðfreðr« eða i>Goðfreðr« (Gundfried eða Gott-

fried) varð bjá þeim að »Guör,0ðr«^). I sumum af þessum nöfn-

um var »f« alt af haldið, og skiptust þá á orðmyndirnar »freðr«

og »frBðr«, t. d. Hallfreör og Hallfreðr, Ragnfreðr og Kagnfroðr;

í sumum var það stundum felt úr og stundum ekki, og nafnið

þess vegna ritað á þennan hátt: t. d. Sigfreðr, Sigfröðr, Sig-

reðr; í sumum var það ávalt felt úr, og var þá æfiniega ritað

-reðr, t. d. Húnröðr. Opt skiptast iíka á orðmyndirnar -röðr

og -rauðr og mætti þá virðast sem uafnið væri dregið af lýs-

ingarorðinu rauðr, er var líka haft sem mannsnafn i fornöld

(Ln, III. 13. 0. V.) ^), en það mun þó varla vera, heldr er lík-

^ Hjá Forn-Englum varð Guðröðr að Guðred, en þó er -reðr ekki

s. s. -red á fe,, heldr er -red s, s. -ráðr, og var til mikill fjöldi

slíkra nafna á Englandi, en fá á Norðrlöndum (sjá síðar).

' Fáeinir menn á landnámstíð hafa horiö Rauös-nafn, en siðan heíir það

lagzt alveg niðr hér á landi, og virðist líka sjaldhaft í Noregi (sjá

DN.), en nokkru tíðara 1 Svíaríki (sbr. Hkr, 433: Ól. s. h, 174. k.;

Dietr., og Lundgr. : Upps, 15. hls.).

38
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legt, að þetta sé mest sprottið af ritfaætti ýmissa fornbóka, þar

sem »au« stendr fyrir »ö«. J>ó er bágt að fullyrða neitt í þessu

efni, með því að flest þessara nafna eru nú lögð niðr, og sum

finnast ekki nema á einum stað í fornritum (t. d. Asrauðr, Ln.

IV. 3, sbr. Osfred eða Osfrid hjá Einhard A. 811). Eitt af

þeim er samt algengt enn í dag, en það var þegar í fornöld

dregiö saman og stytt. |>etta nafn er fórðr, fyrrum J>óroðr

(|>órr0ðr, upphaflega f>órfreðr). Sama er að segja um »Bárðr«,

aem áðr hefir verið minzt á. Auk þeirra finnast enn hér á landi

Hallfreðr og Sigfreðr, en mjög eru þau nöfn sjaldhöfð. í þýzku

er mikill fjöldi af samskonar nöíhum, svo sem Gottfried, Gund-

fried, Meinfried eða Manfrod (Magnfreðr), Ottfried, Sigfried,

Wiifried (fe. Wilfrid) o. s. frv. í fr. er -fried orðið að -froi

(Mainfroi o. s. frv.). Enn eru tíðkanleg ýms forn mannaheiti,

sem byrja á Frið-, svo sem karlmannanöfnin Friögeir, Friðleifr,

Friðmundr, og kvenmannsnafnið Friðgerðr, en svo hafa og nokkur

fleiri bæzt við á seinni tímum, og eru sum þeirra eigi ólaglega

mynduð (t. d. Friðbjörn, Friðfinnr, Friðbjörg og Friðborg, er

finst 1 fs. eptir Lundgr.), en sum eru aptr heldr óviðkunnanleg,

svo sem Friðbert (ætti að vera Friðbjartr), Friðlína, Friðsemd,

að eg ekki tali um önnur eins (ó)nðfn og Friðjón og Friðjóua,

sem eru sambland úr norrænu og hebresku. Friðrik og Frið-

rikka eru komin til vor úr dönsku, eða eiginlega þj^zku (Fried-

rich = Friðrekr) og ekki íslenzk, sízt hið síðarnefnda (kven-

mannsnafnið).

35. b. Prídr og fridr eru mjög áþekkir viðliðir, og stund-

um bágt að greina stofnorð þessi í forlið, t. d. í nöfnunum Fríð-

elfr eða Friðelfr (fs.) og Fríðgjarn eða Friðgjarn (Fritigern e.

Fridigern, gotn.).

Fríðr finst sjaldan sem ósamsett kvenmannsnafn, en er

mjög algengt sem viðliðr í samsettum kvennanöfnum. Stundum

er »f« slopt, til að mýkja framburðinn (sbr. næstu grein hér á

undan), svo að viðliðrinn -fríðr breytist í -ríðr. fannig skiptist

á Arnfríðr og Arnríðr, Ragnfríðr og Ragnríðr (sem verðr jafn-

vel að Ragndíðr, Randíðr og Randheiðr, sem þá er orðið alt

• annað nat'n, en að þessi er uppruninn má sjá á því, að dóttir

Skúia hertoga Bárðarsonar er köiluð bæði Ragnfriðr, Ragnríðr

og Ragndíðr). 1 sumum nöfuum er »f<í aldrei "slept, svo seio

eru Gunnfríðr, Hallfríðr, Hólmfríðr, Jófríðr, Málfríðr, Oddfríðr,

Snjófríðr, en í öðrum (t. d. Ástríðr, Guðríðr, Gyríðr, Ingiríðr,

1
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Sigríðr, fórríðr = |>uríðr) er það ávalt felt úr. |>eir, sem nú
láta dætr sínar heita t. d, Guðfríði eða Sigfríði, vita líklega ekki,

að þetta eru sömu nöfn og Guðríðr og Sigríðr, og hins vegar er

hið nýja nafn Jóríðr (en ekkí Jdreiðr) sama og Jdfríðr. Sum
þessara nafna eru með algengustu kvennanöfnum hér á landi,

svo sem Guðríðr, Sigríðr og f^uríðr, enda eru þau þess verð, að

þeim sé haldið uppi, því að fíest þeirra eru bæði fögr og þjóð-

leg, ef þau eru látin öafbökuð. Hólmfríðr mun hafa verið fátítt

nafn hér á landi í fornöld, hafi það annars til verið, því að það

finst hvergi í fornsögum vorum, nema sem sænskt nafn, enda

er það algengt á sænskura rúnasteinum (S. Bugge: ANO. 1870,

195. bls., Lilj.). Mildríðr finst eigi í fornbókum íalenzkum, en

tíðkast nú í Noregi, og líka hér á stöku stöðum, hvaðan sem

það er hingað komið. Forliðrinn Mild- finst annars ekki í nöfnum

hér á Norðrlöndum (þó hefir Milderna verið í Danraörku á 14.

öld, eptir 0. N.) en á Englandi voru slík nöfn tíðkanleg, og eru

þar nefndar (á 7.—8. öld) 3 systur konungbornar »Milburga«,

»MiIdritha<í og »Milgitha« (Mon. h. Br. I. 534). ^Mildritha«

var talin heilög mær (»virgo sanctissima« M. h. Br. L 649) og

má vera, að þaðan sé Mildríðar-nafnið komið til Noregs og Is-

lands.

86. -fiís er orðstofn, sem táknar löngun til e-s, og finst í

viðlið fáeinna íslenzkra karlmannanafna (Sigfúss, Vígfúss, sjá

siðar) og nokkurra gotneskra. t. d. Adalfuns (fús til að vinna

sér tii ágætis), sbr. Eoþfos (Hróðfúss) á Gotlandi (Dietr.). Sömu
þýðingar er -gjarn, sem kemr líka fram í nöfnum hjá Gotum,

t. d. Fridigern(us), og hefir hér fundizt til skams tíma eitt nafn

af þeim stofni (Lífgjarn) en mun nú lagt niðr.

37. Garör var stundura haft fyrir mannsnafn út af fyrir

sig í fornöld, (DN., Bk. L 715) og optar í samsettum nöfnum.

þó finnast fá nöfn, sem byrja á Garð- (Garðarr, fs. Gerðarr) en

fleiri, sem endast á -garðr, t. d. Freygarðr, Grjótgarðr, Valgarðr,

Végarðr, forgarðr. pó virðast öll þessi nöfn hafa verið fremr

fátið í fornöld, nema í einstökum ættum^), og nú tíðkast ekk-

^ Grjótgarðr var ættarnafu í Háleygjakyni (ætt Hlaðajarla, Lu. I. 17,

n. 28 o. V.). Skozkr jarlsson er nefndr Grjótgarðr í Nj. (83—84.

k.), en líklega hefir hann í raunhmi heitið Gregorius, (sbr. skozka

ættnafnið Mac Gregor), en fornmenn vikið við nafni hans eptir

sínn máli, svo sem þeim var titt, enda vita inenn, að þessnm 2

nöfnum var blandað saman í Noregi.

38*
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ert þeirra hér á landi, nema Valgarðr, sem er þó mjög sjald-

haft.

Af sama stofni er kvenmannsnafnið Gerðr^ sem bæði er

haft sérstakt og einkanlega sem viðliðr í mörgum samsettum

uöfnum. Allir vita, að gerði, girða og girðing eru skyld orðinu

garðr. Karlmannsnafnið Gyrðr (réttara en Girðir) er af sömu

rót og gjörð, og mun hafa þýtt hertygjaðan mann, gyrðan sverði

0. íi., en það er nú eigi framar tíðkað. Að sami stofn sé í

Garðr og Gerðr, sést íjósast af samanburði við hin þýzku kvenna-

nöfn Beringard (Bjarngerðr, lat. Berengaria), Hildegard (Hildi-

gerðr), Irmingard o. s. frv. Upphaílega var Gerðr gyðjunafn, og

síðan algengt í kenningum (G. gulls, hrings o. s. frv.), en fremr

var það sjaldhaft sem konunafn út af fyrir sig, og er nú ekki

tíðkanlegt, en samsett nöfn af þeim stofni eru altíð að fornu

og nýju. Meðal þeirra eru nú algengust hér á landi Ingigerðr,

Valgerðr og J>orgerðr, en mörg fleiri eru nokkuð tíökanleg, svo

sem Arngerðr, Asgerðr, Eygerðr, Freygerðr, Friðgerðr, Hallgerðr,

Hlaðgerðr, Járngerðr, Oddgerðr, Salgerðr, Siggerðr, og eru flest

þeirra svo ágæt fyrir aldrs og fegrðar sakir, að þau eiga skilið

að vera miklu almennari, en nú gjörist.

38. Gautr var opt haft sem karlmannsnafn út af fyrir sig

í fornöld, og h'ka í ýmsum samsettum nöfnum (t. d. Gauthildr,

Gautrekr, Gautstafr (Götstaf, Gustaf), Ásgautr, Valgautr, for-

gautr). Nafn þetta var eitt af heitum Óðins, en Gautar köll-

uðust líka íbúar Vestra- og Eystra-Gautlands 1 Svíaríki, er

munnmælin sögðu, að drœgi nafn af Gauti eöa Gauta konungi

(syni Oðins, segir í sögu Herr. og Bósa). En þess eru mörg

dæmi, að germanskar þjóðir drógu mannanöfn af þjóðanöfnum,

og er því líklegt, að þessi nöfn sé öll sprottin af þjöðarnafninu

Gautar (eins og Dan og Hálfdan af þjóðarnafninu Danir, Finnr

af Finnar, Saxi af Saxar, Sváfa af Sváfar, o. s. frv.). Nöfn

þessi virðast líka hafa verið algengust í Gautlandi og Svíþjóð,

og sum lítt tíðkuð annarsstaðar, svo sem Gautrekr, Algautr (Ai-

gauti), Valgautr, og einkanleg Gautstafr^), en þó voru sum þeirra

^ þess er getið í sögu Hákonar konungs gamla (Fms. IX. 528), að SkúH

hertogi Bárðarson hafði góðan hest, sem »Gautstafr< hét, og hefir

hann sjálfsagt verið frá Gautlandi, því að þaðan komu ágætir hestar

(shr. GuUþ. 9. k.: -gauzkr hlaupari . . . gersimi mikil- og Ln. V.

6: •(Ásgrímr) haföi sent konungi hest gauzkan-). Norðmönnum

hefir víst þótt Gautstafs-nafniö einkennilegt fyrir Gaulland.



UM fSLENZK MANNANÖFN. 595

líka tíðkanleg í Noregi og hér á landi í fornöld t. d. Ásgautr

og |>orgautr, en nú mun varla neitt þeirra finnast framar hér

á landi, nema hvað Gustaf hefir komizt hingað í þessari nýju

mynd, sem er eigi samkvæm eðli tungu vorrar, en í þeirri mynd
er nafnið frægt orðið um víða veröld sökum afreksverka Gustafs

Adolfs Svíakonungs (f 1632), og alment tíðkað t. d. á Prakk-

landi (Gustave). í þýzku finnast eigi allfá nöfn af þessum stofni,

t. Gotbert eða Gozbrecht (Gautbjartr), Gotfried eða Gozfried

(Gautfreðr), Friðugoz (Friðgautr), og sömuleiðis í fe., t. d. Sige-

geat (Siggautr), Widelgeat (Víðgautr, sbr. Fms. XI. 322) o. s. frv.

39. Geirr er fornt orð, sera þýðir spjót, og jafnframt al-

gengt mannsnafn að fornu og nýju. Alkunnugt er, að Öðinn

bar geirinn Gungni og var »geiri undaðr« (Hávamál 138), og

högespjótið var kallað atgeirr. Sama orð finst bæði i fe. (gar),

fþ. (gér) og gotn. (gaiz), og í öllum þessum málum er það haft

fyrir mannsnafn, ýmist út af fyrir sig, eða í samsettum nöfn-

ura. Geirr er enn tíðkaniegt nafn meðal vor, og ætti að

vera almennara en það er, en afleiðslunöfnin Geiri (nema

sem gælunafn) og Geira eru nú lögð niðr. Samsett nöfn af

þessum stofni eru mörg tíðkanleg enn í dag, og þó flest fá-

tíöari en vera ætti, t. d. Geirfinnr, Geirmundr, Geirdís, Geirlaug,

Geirþrúðr^); Ásgeir, Friðgeir, Oddgeir, Siggeir (fornara en Sigr-

geir), |jorgeir. Mörg samstofna nöfn finnastí þýzku, svo sem Gero,

e. Kero (Geiri), Ansgar (Asgeir), Hartgar, Ordgar (Oddgeir) o, fl.

í fornensku finst Gar (Geir), Hróðgar, Ósgar^). Hinn alkunni

Vandalakonimgr Genserich (Gásrekr o: gæsarsteggi, á þ. gánse-

rich) er stundum nefndr Gizerích e. Geiserich (Gaiserich), og

gæti því nafn hans verið dregið af gotneska orðinu gaiz geirr

(sbr. Geirrekr í Keykd.: Isl. fs. H. 27) = fþ. Gérrih = Gaisa-

rik (Cæsorix hjá Rómverjum, sjá MúUenhoff D. A. II. 120.).

40. Gestr er opt haft sem mannsnafn út af fyrir sig, eu

^ Á seinni tímum hafa nöfn þessi aflagazt svo í Noregi, að Geir-

mundr er orðið að Jermund, og Geirþrúðr að Jertru, en það gæti

að vísu eins vel verið s. s. Jarþrúör (Jarðþrúðr), sem finst hér

ekki i fornöld, og kynni að vera komið frá Noregi á 15. öld.

^ Hróðgar samsvarar Hróðgeirr, en getr líka verið s. s. Hróarr

(Beow.), sbr. fþ. nabagér = nafarr (fyrir nafgeirr, sjá Ark. II. 224

—225). Ósgar (á ísl. Ásgeir) er h'kl. s. s. Oscar, er orðið hefir

frægt af kvæöum Ossians, og jafnvel slæðzt hingað í þessari röngu

mynd. ^
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fremr sjaldséð í samsettum nöfnum; þó finnast í fornöld Goð-

gestr, Végestr, {^orgestr o. fl., en eigi tíðkast þau nú framar

meðal vor. í þýzku finnast ýms nöfn af þessum stofni, t, d.

Arbogast, Kunigast o. fl., og hefir Gests-nafnið verið víða tíðkað

meðal germanskra þjóða. Upphaflega munu menn hafa kaliað

svo ökunuan mann, sem kom í bygð þeirra, og þeir vissu engin

deili á, enda eru þess eigi allfá dæmi í fornsögum vorum, að

menn, sem vildu dyljast, kölluðu sig Gest, t. d, Grettir sterki á

Hegranesþingi.

41. Gjaf- (stofninn í gjöf og sagnorðinu gefa) upphaflega

gif-, er forliðr í ýmsum samsettum nöfnum (t. d. Gjafvaldr,

Gjaflaug), en engin þeirra tíðkast nú hér á landi, nema Gjaf-

laug, sem er þó næsta sjaldhaft nafn. Merkingin er auðráðin

af upprunanum, og þýðir Gjafvaldr þann, sem ræðr fyrir gjöf-

um. I gotn., fe. og þ. tíðkuðust fleiri nöfn af þessum stofni

en í norrænu, endalfinst hann þar líka í viðlið samsettra (kvenna-)

nafna (sbr. gotu; Gibamund, þ. Gebahard, og fe. Gefmund, Gef-

wulf; Æðelgifu, Ælfgií'u og Eadgifu, seinna Ethelgive, Elgive

(= Alfífa) og Eadgive). Alkunnugt er Gjúka-nafnið í Völs., og

er það líka af þessum stofni (sbr. Gjaflmg GjúJca systir í Gkv.

I. 4: Sæm. E. 242). í>að hljóðar á máli hinna fornu Borgunda

Gebika, á þ. Gibicho, á fe. Gifica. Enn er gyðjunafnið Gefn

(Freyju heiti) líklega af sama stofni.

42. Gisi er algengt nafn bæði út af fyrir sig og samsett

við aðra orðstofna. fýðíngin er augljós, því að gisl (á fþ. gisal,

á gotn. gisil) hefir frá alda öðli táknað þann mann, sem seldr

er í gisliugu, eða settr sem veð fyrir trúnaði annars manns,

þjóðar eða ríkis. Gislar voru almennir hjá öUum germönskum

þjóðum, og sjálfsagðir við alla friðarsamninga. 1 Svíþjóð seldi

fólkið konunginum gisla til tryggingar hoUustu sinni við hann,

og því var það, að Vestr-Gautar drápu Röguvald konung knap-

höfða, son Ólafs neskonungs (um 1125—1130), þegar hann hafði

eigi hirt um, fyrir metnaðar sakir, að taka gisla af þeim eptir

landsvenju, áðr en hann reið á þing þeirra. Gislarnir voru opt

mikils háttar menn, og það er líklegt, að sá, sera seldr hafði

verið í gislingu, hafi opt verið kallaðr gisl að auknefni, eptir að

hann var komiun heim aptr. En auknefni urðu opt að reglu-

legum mannanöfnum síðar meir, og eru þess mörg dæmi í sög-

um vorum. Grettir sterki var heitinn eptir Ófeigi gretti, frænda

sínum, Skapti lögsögumaðr eptir pormóði skapta, forföður sín-
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urn, frændrnir Gellir f>orkelsson að Helgafelli og Gellir Bölverks-

son lögsögumaðr eptir í>drði gelli í Hvammi o. s. frv. f>að er

all-líklegt, að kvenmaðr, sem seldr var í gislingu, hafi verið

nefndr »gisla« (sbr. haptr og hapta) og bendir það til þess

meðal annars, að til eru ýmsar frásagnir með |>jóðverjum hin-

um fornu um konungbornar meyjar, er sagt er, að gefnar hafi

verið heiðnum höfðingjum til friðar og heilla sátta, og er þá

mærin jafnan nefnd Gisla. Svo hót systir Hinriks keisara ann-

ars, er gipt var Stefáni Ungverjakonungi (997—10^8), er síðar

var kallaðr hinn helgi, og löngu fyr er getið um Gislu, dóttur

Lothars annars í Lothringen, er giptist Guðroði, dönskum her-

konungi á Fríslandi, (f 885), og enn er sagt að Göngu-Hrólfr,

er vann Normandí, hafi gengið að eiga Gislu, dóttur Karls ein-

falda Frakkakonuugs (893—923). Sú sögn muQ reyndar vera

miðr áreiðanleg^), og ýmist eigi annað en upptekning af hinni

(um Guðroð), en nafnið »GisIa« er eigi að síðr eptirtektarvert,

þar sem meyjarnar eru gefnar til að tryggja friðinn. Gisla

(Gisela) var annars algengt konunafn í ætt hinna fornu Frakka-

konunga, en virðist lítt hafa tíðkazt á Norðrlöndum (sbr. þó

ON. og Lundgr.). Hinn upprunalegi stofn í orðinu gisl er gis^

eins og sjá má af ýmsum þýzkum nöfnum, þar sem gis eða

gisel víxlast á, t. d. Gisbert og Giselbert^), Adalgis og Adal-

gisel. Af þessum stofni kemr Gizurar-nafnið^), sem var frægt

hér á landi í fornöld og tíðkast enn í dag, þótt fremr sé fátítt,

og virðist það vera samsett af »gis-^ og »-Mrr<í með hljóð-

stafnum í>2^« á milli, í líkingu við hin þýzku nöfn Gisoberga og

^ Smbr. G. Storm: Kritiske bidrag s. 154.

^ Nafn þetta breytist líka í Gilbert. Gilprecht, Guilbert, Guibert, og

líkist þá mjög keltneska nafninu Gilbrigid, Gilbert, sem er þó alt

annars uppruna, því að Giolla eða Gilla þýðir þjón, og settu írar

það opt framan við nöfn helgra manna, til að tákna lotningu sína

fyrir þeim. Gilbrigid táknar þá þjón hinnar helgu Brigidu, og lík

eru mörg önnur írsk nöfn, t. d. Gillikristr o. fl., en forfeðr vorir

styttu slík nöfn vanalega í >Gilli<. þó finst >GiIsbrickt< hér á

landi, en mun hafa verið mjög fátítt (Tím. J. P. IV. 65, sbr. Prt.

XIII. 14).

' þetta er óvíst, ef Gizur- er rétt skrifað með z, sem er = ts; þá

er rótin Git-; i hdr.um er oplast ritað Giz(2z)-, en á 13. öld var

þegar sagt Giss- (Gissurr svát ek vissa. SturL), en það er ekki

að marka. i F. J.
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Gisohild. Gisuharr (samandregið: Gizurr) samsvarar þýzka nafn-

inu Giselhar (Giselher, Gisler). »Gizurr« virðist vera mjög fornt

nafn á Norðrlöndum, því að svo er nefndr fóstri fíeiðreks kon-

uDgs hins vitra (Gizurr Grýtingaliði, Herv.) og í somu sögu er

getið Gizurar Gautakonungs, hvort sem það er sami maðr eða

ekki. Á söguöldinni finst nafa þetta sjaldan í Noregi (Gizurr

af Valdresi er netndr í Ól. s. Tr. 47: Hkr. 160. bls.)i) og als

ekki í Danmörku né Svíaríki (sjá ON. og Lundgr.), on hefir þó

verið nokkuð algengt á Islandi, einkum í Haukdæla-ætt eða

Mosfellinga. |>að er merkilegt, sem Ari fróði segir um Gizur

biskup ísleifsson, að það hafi vcrið »nafn hans rétt, að hann hét

Gisröðr, svá sagði hann oss«. J>etta stendr í Islb. (10. k.) rétt

á eptir frásögninni um vígslu Gizurar og dvöl hans á Gautlandi,

og má vera, að biskup hafi heyrt Gisraðar-nafnið (á þ. Gisel-

frid, Gisfrid) á Gautlandi (Gismundr finst á sænskum rúnastein-

um, Dietr. Luudgr.) og þdtzt kenna þar sitt nafn. Annars finn-

ast varla önnur samsett nöfn í voru máli, er byrja á samsfcöfunni

Gis- heldr en þessi, en bæði Gisl og Gísli (sem leitt er af hinu

fyrra) eru þar alltíð, og hið síðara enn í dag eitt af algengustu

karlmannanöfnum meðal vor. Hið fyrra er ekki heldr lagt niðr

með öllu, þótt það só orðið fátítt^ en nú er alla jafna höfð orð-

myndin Gils, sem skiptist á við Gisl í fornöld, og getv verið, að

hún sé komin frá Forn-Englum (Gils skoiðarnef, Ln. IL 19—
21, og mun hafa komið vestan um haf) þvi að þeir tíðkuðu

ávalt þá mynd (t. d. Eadgils = Auðgils (Aðils) = Auðgisl

(Aðisl). Af samsettura nöfnum, sem endast á -gisl eða -gils,

tíðkast nú varla annað hér á landi en forgils, sem hefir upp-

haflega verið borið fram í^orgisl eins og sést á því, að hinn

mikli herkonungr I>orgila, or lagði undir aig mestalt írland um
miðja 9. öld (838—845), og sýnist hafa verið fyrri maðr Auðar

djúpúðgu (hjá írum: 2>0ita«) er kallaðr í írskum árbókum

»Turges« (lat. Turgesius). í fornöld voru líka tíðkuð nöfnin Arn-

^ Guðbrandr Vigfússon ætlar (Safn I. 424), að Gizurar-nafnið í sett

Ketilbjarnar gamla eigi eitthvað skylt við þennau Gizur (hvíta,

Fagrsk. 49), og væri þá elztu stöðvar þess líklega austanfjalls í

Noregi (þaðan var og ætt Gizurar glaða Kjallakssonar, Ln. 11. 19),

en á þetta er valt að gizka, og ef Teitr ^Gizurarson" (Ln. V. 10)

er annað en mishermi fyrir Teitr Ketilbjarnarson (Islb. 11. k'5

sbr. Flóam. 18. k.), þá má af því ráða, að Gizurar-nafnið sé ekki

úr móðurætt Gizurar hvíta (Ln. V. 12; Fms. II. 210).
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gils, Áuðgils og Hergils, og væri ekki neitt á móti því, að taka

þau upp aptr.

43. Goð-, Guð-, Gunn-. Um þessa orðstofna verðr að

tala í einu lagi, því að einatt er lítt mögulegt að greina þá

sundr. Goð og Guð er uppbaflega sama orð, þótt goð sé vana-

lega haft um guði heiðingjanna, en guð einkanlega um hinn

eina sanna ^uð, en annar orðstofn alt annarar merkingar, getr

verið svo líkr þessura, að þeir þekkist ekki hvor frá öðrum, og

or það stofninn gunn-, sem kemr fram í valkyrjuheitinu Gunnr,

er einatt breytist í Guðr, eins og Unnr í Uðr, sunnr í suðr,

mannr í maðr o. s. frv. Líklegt er, að hin samsettu nöfn, er

byrja á Guð- sé flest dregin af hinum síðarnefuda orðstofni, er

láknar stríð eða orustu, en þó má vel vera, að sum só komin

af hinum fyrnefnda stofni (goð, guð), og hafi upptök sín frá

þeirri venju hinna heiðnu forfeðra vorra, að helga börn sín goð-

unum, og svo segir i þættinum »Hversu Noregr bygðist« (Fas.

V. Á. n. 6), að höfðingi sá, er Guðbrandsdalir 'taka nafn af,

hafi fyrst heitið Brandr, en verið gefinn guðunum, og því kall-

aðr Guðbrandr. Snemma hafa menn víst blandað þessum orð-

stofnum saman, því að svo er "sagt í Ól. s. Tr. (Fms. 1. 4) að

einn af sonum Haralds hárfagra hafi heitið »Gunnr0ðr, er sumir

menn kalla Guðreð«. f>ó virðist svo, sem yGuðroðr^ hafi fyrst

verið borið fram Goðrisðr, Goðfröðr, Goðfreðr, því að vér sjáum,

að Forn-Frakkar (Einhard o. fl.) hafa ritað nafnið á lat. :í>Gode-

fridus«. Aptr sýnist Guðlaugr og Gunnlaugr vera tvö nöfn,

sitt með hvorri merkingu og uppruna, því að bæði finnast í

fornbókum, en hvergi hefi eg tekið eptir því, að sami maðr sé

ýmist kallaðr Guðlaugr eða Gunnlaugr. Seinna hefir orðmyndin

Guð- fest aig við sum nöfn, en Gunn- við önnur, og er nú

orðin skörp aðgreining milli þessara tveggja flokka, enda mun
nú alment álitið, að þau nöfn, sem byrja á Guð-, sé af guðs

nafni dregin, þótt óvíst sé, að hafi upprunalega verið eins og

nú var sagt. f>ar sem viðliðrinn byrjaði á r, mun Gunn- opt-

ast hafa breytzt í Guð-, og sjálfsagt optar, einkum í fornsænsku,

þar sem t. d. Guðfastr (Guthfast, Sax. 383), samsvarar Gunn-
fastr í norrænu (Sögubr., Fas. 1.) sjá Lundgr.j er sýnir fleiri

dæmi. Alkunnugt er, að Guðrúnar-nafnið er opt stytt í Gunna
(sem er eigi fátítt konunafn í fs.), og sýnist það benda á, að

stofninn í forliðnum sé »gunn-«, þótt stundum sé reyndar lítið

að marka slík gælunöfn. Mörg af nöfnum þeim, sem byrja á
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Guð", eru með hinum algengustu mannaheitum á landi voru,

svo sem karlmannsnafnið Guðmundr og kvennanöfnin Guðbjörg,

Guðfinna, Guölaug, Guðný, Guðríðr, og einkum Guðrún, sem er

algengasta kvenmannsnafn á íslandi. En því miðr hafa þessi

nöfn orðið fyrir því óhappi, að vera notuð til öfugra og afkára-

legra samsetninga, sem ætti als ekki að tíðkast, og mun orsökin

vera sú, að fölk hefir viljað láta börn sín heita eptir tveimr í

senn, og þdtt þá aldrei Guðs nafni of aukið, ^jafnvel ekki þótt

það bættiat framan við útlend nöfn og orðstofna, og nafnið yrði

með því málleysa, markleysa eða orðskrípi. fannig er nú Guð-

jón orðið býsna algengt karlmannsnafn hér á landi, en Jón er

útlent nafn að uppruna, dregið af Jóhannes, á hebresku Jeho-

hanan, sem þýðir: ^Guð er náðugr<í,!íog er þá Guðs nafni ofaukið

í Guðjón, sem þar að auki er ófagrt nafn og óþjóðlegt. í>ó eru

sumir þessara nýgjörvinga enn afkáralegri: t. d. Guðanna, Guð-

jóný, Guðlína o. fi. Nöfn, sem byrja á Gunn- eru fátíðari (en

hin, sem byrja á Guð-), og mega þó sum af þeim heita algeng,

t. d. Gunnarr, Gunnlaugr, Gunnhildr, en þau ætti skilið að verða

enn algengari, því að þau eru sérlega þjóðleg og láta vel í eyr-

um, enda eru þau útbreidd meðal allra germanskra þjóða^), og

eins kvenmannanöfn þau, er enda á -gunnr eða -gunna, og nú

eru lítt tíðkuð meðal vor, en voru algeng í fornöld, t. d. Arn-

gunur, fiildigunnr (eptir nútíðarmáli Arngunn, Hildigunn), |>ór-

gunua 0. s. frv. í þýzku var miklu fleira af slíkum nöfnum,

t. d. Ansegunde (Ásgunnr), Bernegunde (Bjarngunur)^ Frede-

gunde (Friðgunnr), Kunigunde {ehlzi »Húngunnr«, heldr öUu

fremr Kyngunn (af stofninum hon, hyn\ sbr. í þulunni: ^lng-

unni, Kynguuni (ef til vill »kingunni« af kingu), Jórunni J>ór-

unni^: 0. s. frv. J>ótt slíkt nafn hafi annars aldrei tíðkazfc hér,

svo tíg til viti).

I sambandi við [þessi nöfn verðr og að minnast á karl-

* Hjá þjóðverjum virðast fremr hafa tíðkazt þau nöfn, er byrja á

Gund (gunn-, guð-) t. d. Gundbrand, Gundleip, Gundulf, heldr eu

hin sem byrja á God (goð-, guð) i. d. Godegisl, Godomar, en þó

eru þessir orðstofnar h'ka hafðir þar tii skiptis, sbr. Gundamund

og Godemund, Gundovin og Goduin, Gunderun og Goderun. Nöfn

af þessum síofnum finnast jafnvel í fr. og sp. t. d. Godefroí (Goð-

röðr), Gontier (á þ. Giinther, á fþ. Gundahar, á fe. Guðhere, á ísl.

Gunnarr), Gondebald (Gunnbaldr), Gonsalvo eða Gonzalo (upp-

runalega Gundisalf = Gunualfr),



UM ÍSLENZK MáNNANÖFN 601

mannsnafnið Guttomr, sem kynni að vera sett saman af stofn-

inum Guð- og nafninu Ormr, en þess ber að gæta, að nafn

þetta er í fornbókum einatt ritað Guthormr, Guttliormr, ogjafn-

vel Guðthormr og Goþþormr (Goðthormr), en hins vegar finnast

líka orðmyndirnar Goðormr, Gothormr (Grott. 14) og Guðormr,

og hjá Dönum var Goðormr dregið saman í »Gormr«, eins og

kunnugt er. Að alt sé sama nafniö^), virðist mega ráða af því,

að Forn-Englar hafa kallað Gorm Danakonung »hinn enska«

Guðrum sem sýnist helzt vera afbókun úr Guthormr (Walhng-

ford kallar Gorm ígamla« Gytrum, og bendir það til hins sama,

og sömuleiðis það, að í Fulda-árbókum er bróðursonr Háreks

Danakonungs (f 854) nefndr Godurm eða Gudurm). Hins vegar

sjáum vér á »Agripi<í 5—6. kap. að meðal sona Eiríks blóðöxar

eru taldir bæði Goþþormr (bls. 8^ Goþormr 12^^-^^) og Gormr

(8^\ 16^) og bendir það á hitt, að þetta sé tvö nöfn, sundrleit

að uppruna^), og til hins sama vísar ritháttrinn Guthormr (Guð-

^ þó að svo sé alment kent, að Gormr sé dregið saman úr Goð-

ormr (sem er annað en Gothormr), er það þó mjög vafasamt, hvort

svo sé, og er líklega sitt hvað. F. J.

' pó að viðliðrinn í Guðormr-, Goðormr, Gormr væri ekki samstofna

við Ormr, heldr hefði upphaflega verið -hormr, eins og V. Rydberg

heldr (G. M. I. 120), [þetta er ómögulegt. hormr er ekki til. F. J.]

þá væri ekki öllum vafa hrundið með því. Hugsanlegt væri reyndar

að alt væri eitt nafn í fyrstu, en hefði verið borið nokkuð Öðru-

vísi fram í Noregi en í Danmörku, og greinzt því í tvö nöfn, er

stundir HÖu. Á 9. öld kemr Guttorms-nafnið helzt fram í Noregi

í ættum þeim, er óðul áttu á Upplöndum og viröast hafa verið

venzlaðar Danakonungum (ætt Sigurðar hjartar og Mærajarla (Flkr.

45. og 65. bls.), sömuleiðis finst það snemma í Guðbrandsdölum,

íHkr. 43. og 373. bls.). Gorms-nafníð gekk í ætt Danakonunga á

9. öld, en virðist lítt hafa tíökazt hjá niðjum Gorms *hins gamla*

eða ríka, þó getr Saxi þess, að einn af sonum Sveins konungs

Úlfssonar hafi heitið Gormr, (1. XI. p. 557; Knýtl. 23. k.: Fms. XI.

212 nefnir aptr á móti >Gutthorm< meðal sona Sveins). Að sonr

Kiríks blóðöxar heitir Gormr, er vottr þess, að hann haíi verið

nákominn Danakonungum, og sama vottar nafnið Gamli (á elzta

syni hans), er sýnist vera auknefni Gorms konungs gamla, enda

var móðir Eiríks dönsk konungsdóttir (Hkr. 63. bls.) og eflaust ná-

skyld Gormi >gamla<, og Hist. Norv, lætr jafnvel Gunnhildi konu

Eiríks vera dóttur Gorms >heimska< og pyri drotningar. Hér á

landi kemr Guttorms-nafnið fyrst fram 1 ætt Óleifs hjalta, sem

kann að hafa verið af Upplöndum (Guðþormr Ragason í Laugar-
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þoruir) og Guttormr (eins og nafnið er nú borið fram). Nafn

þetta, sem er enn tíðkað sumstaðar hér á landi, helzt austan-

lands, kynni því að vera samsett af Goð- eða Guð- og stofnin-

um þorm^), er kemr fram 1 sögninni þyrma, og ætti þá að tákna

þann, sem þyrmir goðunura eða leggr rækt við þau.

44. Greipr (Grípr?) er nú harla fátítt nafn hér á landi,

enda er það eigi sem viðkunnanlegast, þdtt fornt sé. fað virð-

ist eigi heldr hafa verið alment tiðkað í fornöld, hvorki hér á

landi né í Noregi, og þar er sagt að það finnist nú ekki ann-

arsstaðar en í Harðangri, og er slíkt merkilegt, því að þar sem

nafnið finst í fornsögum, er það einmitt ten^t við Harðangr

(þaðan var J>órir Greipsson, sem nefndr er í Hák. s. gl. 291. k.,

og ættmenn Hrdmundar Greipssonar (Ln. 1.3) voru á felamörk, í

grend við Harðangr). |>að er dregið af rdtinni í sögninni

»^n^a« eins og orðið -^greip^ (á manni, líka tröUkonuheiti) og

virðist því að merkja þann, sem er fljdtr að grípa eða fasttæ^kr.

Gripho (Grippo, Griffo) hefir tíðkazt hjá Porn-Frökkum (svo hét

föðurbrdðir Karis mikla), og viröist það vera sama nafn.

45. Grímr er algengt nafn bæði að fornu og nýju, og af

því eru mörg önnur nöfn dregin, sem tíðkast hafa meðal allra

germanskra þjóða. J>að er eitt af heitum Óöins (eins og Grímnir)

og mun upphaflega merkja þann, sem dylst fyrir öðrum eða

gjörir sig torkennilegan (heflr grímu á sér), eins og Oðinn gjörði

svo opt, sem sjá má af Eddu. Síðan hefir það verið haft fyrir

mannsnafn, og af því dregið kvenmaunsnafnið Gríma, og mörg

samsett nöfn, svo sem karlmannanöfnin Grímkell, Grímúlfr, Arn-

grímr, Asgrímr, Hallgrímr, Steingrímr, porgrímr, og kvenmanna-

nöínin Grimhildr, Hallgríma, f>orgríma o. fl. Mörg af nöfnum

dal Ln. 1. 20) og virðlst hafa haldiztí henni (Guttormrpr. Finnólfs-

son í Laugardal um 1080, Bisk. L 63), og verið orðið nokkuð algengt á

14. öld {ísl. Á.), en nú gengr það helzt í ætt Guttorms prests á Hól-

um t 1724. Véþormr er myndað eins og Goðþormr, og þýðir

þann sem þyrmir véum (leggr rækt við heigistaði). Af söguinni

»þyrma< er vafalaust myndað nafnib Úþyrmir (Hkr. 203. bls., DN.

IIL 295. bls.) o; sá, sem þyrmir eigi (eirir engu) og er það hæfi-

legt víkingsnafn, sem heíir varla komizt til íslands, en fmst enn

í Noregi (Ytyrme og >Ytorm*, sem virðist vera komið fram af

>Úþormr«, þótt sú nafnmynd fmnist ekki að fornu).

* Gothormr er vafalaust samsett af goð og þormr.
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þessum eru falleg og ættu með engu móti að leggjast niðr, enda

eru sum algeng enn í dag. Yms nöfn af þessum stofni hafa

breiðzt út til Suðrlanda með hinum gerraönsku þjóðum, er koll-

vörpuðu Eómaveldi á þjóðabyltingartímanum, svo sem hið ítalska

ættnafn Grimaldi (sem eiginl. þýðir: Grímalds-sou — Grimoald

hét einn af konungum Langbarða) og hið frakkneska Grimauld

(Grimaud).

46. Gróa er algengt kvenmannsnafn bæði að fornu og

nýju, og er það líklega skylt sagnorðinu »gróa«, enda upphaflega

nafn á gróðrardís (Gróu konu Örvandils ens frækna og móður

Svipdags, er getr í Grógaldri), og var hún ein af svanmeyjum

þeim, er efldu gróða jarðar og sendu »öllum ár« (sbr, Völ.kv.

og H, Hjörv, 28). Gróa getr þýtt: vaxandi, upprennandi, blóm-

leg, og samsvarar þá alveg gríska nafninu Chloe, sem haft var

um Demeter, gyðju þá er réð fyrir jarðargróðanum, en hins

vegar er eigi ólíklegt, að forfeðr vorir hafi blandað saman »Gróa«

og »Gruach«, sem tíðkaðist lijá Irum og Skotum, og þýðir á

þeirra máli »kona«. Dóttir Jjorsteins rauðs Skotakonungs, sonar

Oleifs hvíta og Auðar djúpúðgu hét Gróa (Ln. II. 15); giptist

hún skozkum jarli á Katanesi, og var frá henni kominn Sigurðr

Hlöðvesson, faðir porfinns jaris, vinar Macbeths Skotakonungs

(104U— 1057), er átti þá konu, er Gruach hét, og var dóttir

Kenneths IV. (Gríms? eða Grigs) Skbtakonungs (996—1003), en

líklega skyld Orkneyjajörlum í móðurætt og heitin eptir Gróu

torsteinsdóttur. Annars var Gróu-nafn algengt þegar á land-

námstíð (sbr. nafnaskrá Ln.), og er það þvl eflaust norrænt, en

ekki írskt að uppruna. I Danmörku og Svíaríki virðist það lítt

hafa tíðkazt (sbr. ON. og Lundgr,). I>ó heflr Gróa, móðir Sléttu-

Bjarnar (Ln. IIL 9) verið sænskrar ættar, og í nafnaskrá suðr-

göngumanna í Reichenau (D. I. I. 171) telst *Grua« meðal

danskra nafna (0. N.).

47. Gy- (Gyð-), Gý-. Svo hljóðar forliðr fáeinna nafna, sem

virðast einkennileg fyrir Norörlönd, en óvíst er, hvaða þýðing felst

í honum, eða hvort þessi nöfn eru öU af sömu rótum runnin. Hér á

landi er nú Gyríðreinatt stytt í Gyða, sem erþáhaft eins oggælunafn,

og er hugsanlegt, að líkt hafi staðið á í fornöld, og sé Gyða eitt af

nöfnum þeim, er fyrst hafa verið gælunöfn en síðan orðið að reglu-

legum nöfnum, og virðast slík nöfn hafa verið tíðari hjá Svíum (og

Dönum) en hjá Norðmönnum og íslendingum (sbr. íiv. 77. og



119. bls.)i), en alfc er þetta nokkuð öljdst. Gyða er algengt

kvenmannsnafn í fornsögum, og finst ennþá á stangli meðal vor,

en er þó mjög fátítt nú orðið. |>að er snotrt nafn, en óvíst,

hvort það er norrænt að uppruna; þó er það eflaust af germönsk-

um stofni, því að í fe. finst bæði Gyðe og Eadgyðe (= Auðgyða),

er síðar var venjulega dregið saman í Edith, sem nú tíðkast á

Euglandi. (Eadgyde hét ddttir Guðina jarls, drotning Játvarðar

hins góða Englakonungs, en hún er að eins nefnd Gyða í Hkr.

424, 607). í>ýzka uafnið Ida kynni að vera sama nafn og Gyða,

þó er það mjög vafasamt. pegar þess er gætt, að flestar Gyður

í fornsögum eru eitthvað riðnar við England eða enskar ættir

(t. d. Gyða drotning Olafs Tryggvasonar, Gyða dóttir Sveins

tjúguskeggs og fleiri meðal Danahöfðingja á Englandi), þá sýn-

ast nokkrar líkur til þess, að forfeðr vorir hafi fengið nafnið frá

Forn-Englum, (með því líka að torvelt er að leiða það af nor-

rænura rótura, nema ef það skyldi vera gæhmafn, sem fyr segir)

og þótt Gyða Eiríksdóttir af Hörðalandi sé nefnd í sögu Haralds

hárfagra (Hkr. 50. bls.), þá er hvorttveg^ja, að sagan um hana

þykir nokkuð tortryggileg^) (Maurer: Upphaf alsh.: 9. bls. n.)

enda voru samgöngur Norðmanna við Vestrlönd byrjaðar löngu

fyrir daga Haralds hárfagra, og það er einmitt tekið fram i

enskum árbókum. að hin fyrstu víkingaskip Norðmanna, er komu

til (Suðr) Englands eptir 787 (793) hafi verið frá Hörðalandi

(G Storm: Krit. Bidr. I. 12—13), svo að enskt nafn gat vel verið

komið þangað nálægt 850. Seint á 9. öld finst nafnið á Ögðum (Ln.

III. 15, sbr. Flóam, 13. k.), og enn síðar í Danmörku og Svía-
f

ríki (Gyða systir Ulfs jarls Hkr. 424. bls. og Gyða dóttir On-

undar Svíakonungs (Sax. XI. 557) er hugsanlegt að verið bafi

komnar frá Ingigerði, dóttur Haralds hárfagra og Gyöu? Fms.

X. 198. sbr. Hkr. 303., 317., 320. bls.). Á 12. öld er það farið

að tiðkast hér á landi (Sturl, D. L í. 504). Gyríðr er tíðkan-

legt kvenraannsnafn bæði að fornu og nýju, en aldrei er það í

fornsögum ritað Gyðríðr, eins og margir rita nú. Seinni hluti

^ Á 16. Öld hafa ýinsir mikilsháttar menn hér á landi verið nefndir

gælunöfn-um t. d. Gvendr, Fúsi o. s. frv. (sjá Safn I. 59, 80 o. v.)

og það jafnvel í bréfum og dómum (Sm. I. 515, 526),

' Hún sýnist jafnvel vera upptekning sögunnar um ^Gurilha* og

»Sivaru3. (Gyríöi og Ívar víðfaðma?) hjá Saxa (VII. 359), er verið

liafi heimfserð til Haralds hárfagra.
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nafnsins (viðliðrinn -riðr) er kominn af Fríðr, eins og mórg
önnur samskonar nöfn, en torveldara er að segja, hvað forliðrinn

Gry- þýðir. pað eru fá nöfn önnur, sem byrja á þeirri samstöfu;

þö finst karlmannsnafnið Gýlaugr í Hkr. (Yngl. 28) og sagt er,

að kvennanöfnin Gýlaug og Gýveig sé tíðkanleg sumstaðar í

Noregi. Geta má þess til, að gý- (og gy) sé skylt orð-

stofninum gó, er kemr fram í gó-legr og virðist tákna

fegrð (sbr. fe. geó, gió, er tákna æsku eða fjör); aðrir

halda, að það sé komið af goð- með hljóðvarpi, en alt er

það vafasamt, enda er hér ekkert samsvarandi nafn frá öðrum

germönskum þjóðum til samanburðar. Gyríðr virðist hafa verið

fremr fátítt nafn á sögu-öid vorri, þó getr Saxi þess í forneskju

(sem áðr er á vikið), og síðar nefnir hann sænska konungsdóttur

seint á 10. öld því nafni (X. 480). í Noregi finst það snemma
á 11. öld (Grett 40) og á 14. öld mun það hafa komizt til ís-

lands (Gyríðr |>orvarðsdóttir, kona Kolbeins Tumasonar, mun
vera fyrsta kona hér á landi með því nafni, og er eigi ólíklegt,

að haíi verið heitin eptir Gyríði, systur Gregorii Dagssonar (Hkr.

758, sbr. Bisk. I. 408), því að Gregorius var ástvinr Inga kon-

ungs Haraldssonar (1136—1161), en forvarðr hirðmaðr konungs

og honum allkær, og líklega vingott með þeim Gregorio.

48. Haf- er stundum haft sem forliðr samsettra nafna, og

er þýðing þess auðsæ; munu slík nöfn víst standa í sambandi við

hinar miklu sjóferðir forfeðra vorra. Hafliði táknar beinlínis

þaun, sem fer (líðr) yfir hafið. Auk þess tíðkuðust i fornöld

nöfnin Hafþórr, Hafsteinn o. fl., en þau eru nú lögð niðr, nema

Hafsteinn, sera er þó mjög fátítt nafn, og óvíst, hvort það hefir

haldizt hér síðan í fornöld, eða er nýlega tekið upp (eptir bæj-

arnafninu Hafsteinsstaði?) eða koraið frá útlöndum (af ættar-

nafninu Havsteen?). Hafiiði er nokkru algengara nafn, en þó

eru þeir eigi margir, er svo heita. Af því munu vera dregnir

hinir ófimlegu nýgjörvingar Hafliða og Haflína, sem ættu ekki

að haldast hér við.

49. Hag-. í^essi stofn, sem er forliðr í fáeinum nöfnum,

kemr líklega annaðhvort af hagi (grasgarðr, graslendi) eða þá af

hagr (lagtækr, listfengr) eða af bagr (gagn o. s. frv.). í forn-

sögum koma fyrir nöfnin Hagbarðr og Hagný, og er hið fyrra

frægt af sögunni um Hagbarð og Signýju, sem rituð er hjá Saxa,

og hefir sjálfsagt verið kunn Islendingum í fornöld, því að hennar

er opt minzt í kenningum, en nú mun hún vera lítt kunn hér
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á landi, og hvorki Hagbarðs- né Hagnýjar-nafn sýnist hafa tíðk-

azt hér nokkurn tínia. Aptr á móti finst »Hagalín« sem karl-

mannsnafn á Vestfjörðum, og er það bæði afkáralegt og h'kast

kvenmannsnafni (sbr, Kandah'n) og ætti því als ekki að tíðkast.

Af þessum stofni kemr líklega karlmannsnafnið Högni, sem er

altitt í fornsögum, og tíðkast enn í dag, þótt það sé fátíðara en

svo fallegt nafn ætti að vera. Högni Gjúkason er alkunnr af

Eddukvæðunum, og er hann í þýzkum kvæðum kallaðr Hagano,

sem sýnir, að stofninn er hag- (hagan-), og þýðingin ef til vill

verndari (sbr. hegna = friða, verja, og heguaðr = vernd, vörn).

Enn mun vera af sama stofni hið alkunna þýzka nafn Heinrich,

sem íinst ritað í fornum þýzkum bdkum Haganrich, Haginrich.

Nafn þetta er einnig til vor komið (frá Dönum á seinni öldum)

og eigi mjög fátítt, og er nú borið fram Hinrik (fyrrum Hein-

rekr). Af hinni frakknesku mynd þess (»Henri«) er kvenmanns-

nafnið »Henriettes< komið.

50. Hallr er tíðkanlegt nafn bæði að fornu og nýju, þótt

óvíða sé það mjög algengt. pað merkir stein, helzt lítinn

(Grett. 54) og merkilegan að einhverju (»náttúrustein«, sbr.

Fms. ni. 180), og er haft í mörgum samsettum nöfnum, bæói

sem forliðr og viðJiðr. Auk þess eru ieidd af þessum stofni

karlmannsnafnið Halli og kvenmannsnafnið Húh, og af þeim

aptr mynduð samsettu nöfnin J>órhalli og I^órhaiia. Mörg nöfn

af stofni þessum eru enn tíðkanleg, og sum meðal hinna algeng-

ari^ t. d. karlmannanöfnin Halldór og Hallgrímr, og kvenmanna-

nöfnin Halldóra og Hallfríðr, en fleiri eru samt lítt tíökuð, þótt

þau finnist hér og hvar.

51. Har-, her-. í>essi orðstofn er einn meðal þeirra, sem

tíðastir eru í samsettum nöfnum, og hefir hann frá alda-öðli

verið hafðr til nafnmyndunar raeðal allra germanskra þjóða.

|>að er stofninn í sagnorðinu »herja« og nafnorðinu »herr« =
herlið, á gotn. harjis, á fþ. hari, og á fe. here^). Stofn þessi

tekr ýmsum breytingum 1 máli voru, þegar hann kemr saman

^ Nafnið Heri« í Hálfs sögu (Fas. H. og Fær.) virðist vera dregíö

beint af stofninum, og táknar hermann (sbr. fd. Heri, fþ. Herio

0. N.), því að hitt er ólíklegt, að göfgir menn í fornöld hafi borið

nafn hérans, sem er allra dýra hræddastr. [það gæti þó eins velhafa

átt sér stað. F. J.], Sbr. emheri í Lokasennu 60. er. og fólksheitið

Harii (Herjar) hjá Tacitusi (Germ. 43. k.).



við aðra orðstofna. panuig hefir hið upprunalega a-hljóð haldizt

í naíninu Haraldr (sem samsett er af orðstofnunum har og vald

og merkir herstjóra) og eins í viðlið samsettra nafna, t. d. Ein-

arr, þar sem h fellr æfiulega burt, af því að lítið ber á því í

framburði í miðju orði milli samhljóðanda og hljóðstafs. Aptr

kemr hljóðvarp frá a tii e fram í nöfnunum Hergeirr, Hermundr

0. s, frv, og veldr þvi »;« í enda stofnsins, sem kemr í Ijós í

nafninu Herjúlfr, Óðinsheitinu Herjan o. s. frv. Haraldr er

mjög forut nafn, sem finst jafnvel hjá Tacitusi, sagnaritara

Rómverja á öndverðri 2. öld e. Kr., því að hann getr um höfð-

ingja nokkurn við Kín, að nafni Chariovalda (Hari-vald = Har-

aldr). Sú grein |>jóðver)a, er bjó við Rín neðanverða, t. d.

Batavar og Forn-Frakkar, mun hafa borið h hart fram, líkt og

eh, og því er Ch jafnan sett fyrir H 1 upphafi nafna hjá þess-

um þjóðum (t. d. Charibert fyrir Haribert = Herbjartr, Chari-

wulf fyrir Hariwulf = Herjúlfr o. s. frv.), í stað hinnar fornu

myndar nafnsins »Chariovalda« er siðar komið >Heriold« í þýzku

máli, og í ensku »HaroId« = Haraldr. Nafn þetta er viðfrægt

í fornsögum vorum og algengt i ætt Noregskonunga, en þó að

einstöku menn aðrir, sem koma við landnámssöguna, sé nefndir

svo (Haraldr hringr Ln. HI, 1, Haraldr víkingr Ln. lll. 11),

þá sýnist nafnið ekki hafa verið tíðkanlegt hér á landi í fornöld,

fyr en það kemr upp að nýju í ætt Oddaverja, sem nákomnir

voru konungsættinni í Noregi (Haraldr Sæmundarson f 1251).

í>ó mun það aldrei hafa orðið mjög algeugt, og enn er því

miklu minna á lopt haldið en vert væri, sökum fegrðar og

fornrar frægðar, en forðast ætti sem heitau eldinn slíkar herfi-

legar afbakanir sem Haraldma. Af öðrum nöfnum, sem byrja

á þessum orðstofni eru þessi tíðkanleg: karimannanöfniu Her-

brandr, Herjólfr, Hermóðr^), öll mjög fágæt, og kvenmannanöfnin

Herborg, Herdís, Hervör, sem alt eru fögr og þjóðleg nöfu. Her-

mann er ekki upphaflega norrænt, heldr þýzkt nafn^), og má þó

^ Heriuóðr íiast sjaldaa sem maniisnafn í fornöld (sbr. þó 0. N., Dietr.

og Hyndl. 2. er.: >Gaf hann (o: Óðinn) Hermóði
|
lijálm ok brynju*).

^ Arminius Gherúska-höfðingi, er frelsaði landa aína frá yílrdrotnun

Rómverja á dögum Ágústusar keisara, er venjulega nefndr Her-

mann, en óvíst er, að það sé rétt, að *Arminiustí sé dregiö af »Her-

mann«, og hafa ýmsir fræðimenn ætlað, að þessi ágæti kappi haíi

að eins verið nefndr j»Arminius< af Rómverjumj en heitið réltu

nafni Sigifridus (o: Sigurðr Fáfnisbani).

39
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við það sœma, en Hermannía er Ijót ambaga. Aptr á móti er

Hermundr al-íslenzkt nafn, og ætti að takast upp, eða tíðkast

meir en nú er, og sama má segja um fleiri slík nöfn, svo sem

Hersteinn, Herfinnr o. s. frv.

Nöfn þau, er endast á -arr (upphaflega ^harr) eru fjölda-

mörg, og hafa sum þeirra verið nefnd hér að framan. Að þau

eru af þessum stofni, sést Ijóslegast á því, að bera þau saman

við samsvarandi nöfn í öðrum germönskum málum. pannig er

Gunnarr á þýzku Gundahar Gúnther, á máli Forn-Frakka

Gundachar (Gundicar), á fe. Gúðhere, og merkir orustu-

kappa). Kagnarr er á þ. Raginhar — Reginher, á fe. Eegn-

here (Mon. h. Br. L 628), dregið af regin (eða rög^i) = goð,

og merkir þann hermann (kappa), sem verndaðr er af goðunum

eða helgaðr þeim. Ottarr er fe. Ohthere, dregið af ótti, og merkir

kappann sem vekr ógn. Valdarr er á þ. Walthar = Walther,

og táknar voldugan kappa. Úlfarr er á fe. Wulfhere, og merkir

úlfa-kappa (þann, sem berst við úlfa?). Mörg önnur slík nöfn

mætti telja, en þessi dæmi mega nægja til að sýna upprunann

og benda á þýðinguna. Hér á laudi tíðkast mörg þessara nafna

enn í dag, og sum mega heita algeng, svo sem Einar, Gunnar

og Hjálmar, sum eigi mjög sjaldhöfð, svo sem Böðvar, Ingvar,

ívar, og sum fátíð, svo sem Agnar, Borgar, Hreiðar, Ormar,

Ragnar, Úlfar. Flest þeirra eru bæði fögr og þjóðleg, og ættu

að tíðkast meira en nú gjörist, því að mörg hafa verið lögð niðr,

sem vert væri að taka upp aptr, t. d. Framar, Víkar o. fl.

52. Harð- (stofninn í lýsiugarorðinu harðr) kemr fyrir í

ýmsum samsettum nöfnum, en fæst þeirra munu vera norræn að

uppruna, heldr komin til vor úr þýzku eða ensku. Sum eru líka

tíðkuð í þýzkri eða útleudri mynd, t. d. Eberhard, Eichard (Eik-

harð, ætti að vera Eíkarðr), Eggert (annaðhvort s. s. Egg-harðr,

sbr. fe. Ecgbriht = Eggbjartr, eðaaffþ. Agihard), Ellert (Eilert,

upphaflega Agilhard, af stofninum Agil-, sem kemr fram hjá oss

í nafninu EgiH), Eeinharðr (Eeinhard, Eeinert, upphaflega Eagin-

hard, á ísl. Eeginharðr)^). Af því að h fellr einatt burt úr

nöfnum þessum, er þeira stundum blandað saman við þau, sem

1 þetta nafn hefir verið gefið refnum hjá þjóðverjum, eins og sja

má á kvæöinu íReinhart der Fuchs", og er myndað af því gælu-

nafnið Reineke. Frakkar hafa alveg týnt hinu upphaflega nafni

refsins, og kalla hann reEtard«.
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hafa -varðr fyrir viðlið. f>annig hafa forfeðr vorir gjört úr þýzka
nafninu Bernhard ýmist Bjarnharðr, eða þá Bjarnvarðr, sem er

miðr rétt. |>etta nafn er annars ennþá tíðkanlegt meðal vor í

tveimr inyudiim: Bernharðr og Vernharðr, og er hin síðari al-

gengari, en Bjarnharðr er þó íslenzkulegast, og svo ætti nafnið

helzt að vera, ef það væri tíðkað framvegis hér á landi. Fyrír

utan það, að tveggja útlendra biskupa með þessu nafni er getið

í Íslb. og Bisk. (L 65) finnast samstofna nöfn varla hér á landi

í fornöld, enn í Noregi eru nefndir Vígharðr (Fms. X., sbr. fe.

Wigheard), og Sigarðr (Hkr. 714. bls., sbr. fe. Sigheard), hvort-

^veggja að eins á einum stað. Harðrefr er nefndr í Ln. IL 28,

Harðvígr og Harðrefill í Fas., en ekkert þeirra nafna er nú tíðk-

anlegt. í þýzku er margt nafna af þessum stofni, en hér eru

þau öll fátíð, nema Eggert, er hefir útbreiðzt víðsvegar um
land frá Eggert lögmanni Hannessyni (á 16. öld), er varð mjög

kynsæll maðr, og er það nú búið að ná þeirri hefð í þessari

mynd, að það hlýtr að halda henni framvegis, þótt hún sé ekki

islenzk.

53. Haukr er tíðkanlegt mannsnafn í fornöld, og eigi lagt

niðr enn, þótt nú sé það helzt til sjaldhaft. Einn af fræði-

mönnum vorum í fornöld, og einhver hinn síðasti þeirra, er

nafngreindir sé, var Haukr lögmaðr Erlendsson, ritari og eig-

andi Hauksbókar (f 1334), er hafði fyrir skjaldarmerki hauk

(fálka) með útþöndum vængjum, og benti það á þýðinguna i

nafni hans.

54. Há- er orðstofn, sem hafðr er fyrir forlið í ýmsum
(karl)mannanðfnum, og eru sum þeirra mjög algeng í fornsögum

vorum, svo sem Hákon, Hámundr, Hárekr og Hávarðr. Hár

[eldra Háarr] er eitt af heitum Óðins, og kemr jafnvel fyrir sem

ínannsnafn í forneskju (»Hár enn harðgreipi« í Bjarkamálum

enum fornu). f>að virðist þýða »hinn há(v)i«, og sama merk-

iög mun felast í hinum nöfnunum. Hákon er þá s. s. »hinn

3ettgöfgi« eða sá sem er »hárrar ættar« (Flat. 1. 88), því að

^kon« (konr) er af sama stofni og kyn (á gotn. kuni)^) og af

þeim stofni er líka dregið orðið »konungr« þ. e. sá, sem er vel

^ Stofn þessi virðist hafa tíðkazt 1 íslenzkum mannanöfnum (sbr þó

»Konr« í Rígsþ,) en í þýzkum nöfnum var hann altíðr (Kunigunde,

Kunimund o. s. frv.), en Konráðs-nafnið (þ. Kuonrat, fþ. Chunrad)

er skylt lýsingarorðinu >kuhn*, kænn og þýðir ráövitr,

39*
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kynjaðr eða stórættaðr (sbr. Eígsþulu). Nafnið Hákon er líka

opt ritað Hákun að fornu fari^ og í latneskum saefnaritum (svo

sem Danmerkr sögu Saxa) Haquinus, en í árbökum Forn-Frakka

Hancwin (eða Haucwin?), þar sem getið er um Hákon bróður

Hemings Danakonungs, er kom með fleirum til að semja frið

við Karl mikla árið 811. — Hávarðr er s. s. »Mnn hái varð-

maðr« eða »vörðr, sem er hátt settr*^, og Hámundr hefir áþekka

þýðingu, því að í »mund« er líklega varnar-merking. Hárekr

þýðir »voldugr konungr« (rekr = konungr). Öll þessi nöfn eru

nú annaðhvort mjög fátíð, eða lögð niðr, nema Hákon, og er

það þó eigi algengt nafn. fað væri víst vert, að halda meira

upp á þau, en nú er títt, því að þau eru flest bæði fögr og

fornmannleg, en varast skyldu menn slík orðskrípi sem »Há-

konfa«, þar sem latnesk ending er sett á ramm-íslenzkt nafn.

55. HeðinB er ævagamalt nafn, frægt af fornsögunni um
Hjaðningavíg eða bardaga fornkonunganna Heðins og Högna,

sem aldrei ætlaði enda að taka, og Bragi gamli hefir kveðið um
í Eagnarsdrápu. (Hjaðningar eru menn Heðins). Orðið »heð-

inn« merkir »loðinn skinnfeld« og síðan þann, sem í feldinum

er^ eins og sést á því, er í Vatnsdælu segir um berserki Har-

alds hárfagra: »f>eir váru kallaðir Úlfheðnar, þeir höfðu varg-

stakka fyrir brynjur«. í fornsögum finnast samsettu nöfnin

Bjarnheðinn, Skarpheðinn og Úlfheðinn, og haldast 2 hin fyr-

nefndu enn viðj þótt þau sé sjaldhöfð. Vera kann, að Heðins-

nafnið eigi eitthvað skylt við höð (á fe. heaðu) ^), er kemr fram

í valkyrju-(orustu-) heitinu Geirahöð (Sn. E. 1. 120, 562), og

táknar bardaga, áhlaup. Af þeim stofni er Áss-nafnið Höðr,

sem alkunnugt er af Baldrssögunni (þaðan mun runninn »Heð-

inn« í Helgakv. Hjörv. og »Skartheðinn« í Sólarljóðum, V. E.:

Germ. M. 11. 252, 264), en mun sjaldan hafa verið haft fyrir

mannsnafn (Höðr konungr í Haðahnái í Fas.^ H. 7 er ímynduð

persóna), og sama er að segja um nafnið Æöcíbroddr (Hkv. Hb.)

er getr þýtt »ör«, »Háðvör« (í sögunni af Hermóði og H.) er

víst afbökun úr Haðvör, sem er alveg sömu merkingar og Gunn-

vör (höð =^ gunnr). í þýzku finnast fleiri nöfn af þessum stofni,

svo sem Hadubrand, Hadufuns (o: fúss til bardaga) á lat. Ade-

fonsus, sem hefir hjá rómönsku þjóðunum blandazt saman við

^ þetta gelr þó varla verið svo. F. J.
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Alfons (Adalfuns, Adelfonsus) einkum í portúgölsku, þar sem

bæði nöfnin eru orðið að Afonso, Affonso.

56. Heið-. pessi orðstofn er opt hafðr í samsettum nöfnum,

einkum er hann mjög algengr sem viðliðr í kvenmannanöfnum, þó

finst Heiðr líka sem nafn út af fyrir sig, en er þá jafnau völvu-

eða seiðkonu-nafn. Heiðr völva spáði iDgimundi gamla og fóst-

bræðrum hans að byggja á íslandi (Ln. III. 2). Heiðr og Hara-

glöm gjörðu galdraveðr að Friðþjöfi frækna (Fas. II.), og Heiðr

er völva nefnd í hinu alkunoa fornkvæði ^Völuspás en öðru

nafni Gullveig, og er merking þessara nafna mjög lík, því að

»máli ok gjöf, er höfðingjar gefa, heitir heiðfé« (Sn. E. I. 458),

»heiðþegi« er hirðmaðr, og sami stofn er víst í lýsingarorðinu

heiðr = bjartr. Nöfn þessi eiga þannig skylt við gull og skraut,

og er það samkvæmt sið fornmanna, að kenna konur við slíka

hluti. Mörg þeirra eru altíð meðal allra germanskra þjóða, jafn-

vel þótt sum tíðkist fremr hjá fjóðverjum, en önnur fremr á

Norðrlöndum. í>annig er nafnið Aðalheiðr komið frá pýzka-

landi, þótt það geti eins vel verið íslenzkt, en upprunaleg í máli

voru eru t, d. þessi, sem öll eru nú tíðkanleg hér á landi: Arn-

heiðr, Alfheiðr, Jóreiðr, Eagnheiðr, Úlfheiðr. Ekkert þeirra er samt

algengt nema Kagnheiðr. Af nöfnum sem byrja á Heið' er

»Heiðrekr« alkunnast í fornsögum, og er það nú lagt niðr, en

mætti vel takast upp aptr.

57. Helgi, Helga. J>essi nöfn, sem eru mjög algeng bæði

að fornu og nýju, eru dregin af lýsingarorðinu »heilagr«; veika

myndin af því er (hinn) helgi. í Sn. E. I. 400 stendr, að kon-

ungr sá, er Hálogaland er við kent, hafi heitið Hölgi, og verið

faðir f>orgerðar Hölgabrúðar (sbr. ^Helgo Halogiæ rex« hjá Saxo

III, 116). Af þessu virðist mega ráða, að Hálogi, Hölgi og jafn-

vel Helgi sé alt sama nafn, og á hið sama bendir það, að Adam
frá Brimum, höfundr hinnar fyrstu kirkjusögu Norðrlanda (t c.

1076?) kallar landið Halagland, og segir að íbúar þess telji það

heilagt (»terram sanctam et beatam«). Elfráðr ríki Englakon-

ungr (871—901), er hafði fregnir um Noreg frá Óttari, háleysk-

um manni, kallar og landið Hálgaland, sem þýðir: landið helga.

Eptir þessu væri þá Hálogi uppruna-myndin. pó kemr málfræðing-

um ekki saman um þetta. (Noreen (TJpps. 216) ætlar að Hálogaland

þýði Norðrljósaland, og Storm (Ark. II. 128) véfengir það, að

Hölgi (= Hálogi) sé sama nafn og Helgi). í þýzku finst Ha-
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licko og Hailika (0. N.). Helga-nafnið sýnist hafa verið tíðkan-

legt í hinni fornu konungsætt í Garðaríki, er var kynjuð frá

Norðrlöndum (Svíaveldi). Eptirmaðr Hræreks (Ruriks), höfundar

Eússaveldis, er nefndr Oleg í fornum árbókum rússneskum, og

mun það vera sama nafn og Helgi. Drotning Ingvars (Igors),

eptirmanns hans, er nefnd Olga, og má telja vafalaust, að það

sé sama nafn og Helga, því að hún er kölluð Elga í grískum

ritum. En þdtt undarlegt sé, sýnast Norðmenn eigi hafa skilið

uppruna eða þýðingu nafnsins, þegar þeir heyrðu það aptr í

Garðaríki, heldr gjört úr því »A]logias því að svo er nefnd kona

Valdamars konungs í sögu Olafs Tryggvasonar (Hkr. 129, bls.),

en með því að vér vitum eigi til, að nokkur kona hans hafi

heitið því nafni eða neinu svipuðu, þá má ætla, að nafn ömmu
hans sé í misgripum tekið handa henni. Olga hafði mikið orð

á sér fyrir vitrleik sinn, og »Allogiu« er líka 'eignað, að hún

hafi séð fyrir, hver ágætismaðr Olafr Tryggvason mundi verða.

58. Uildr er valkyrjuheiti, en getr líka þýtt orustu, eins

og Gunnr. Nöfn, sem eru sett saman af báðum þessum heitum,

svo sem Gunnhildr og Hildigunnr, þýða þá orustu í tveföldum

skilningi, og lýsa mjög greinilega löngun forfeðra vorra til bar-

daga og styrjaldar. En með því að menn eiga ávalt í einhverri

baráttu, geta þau átt við enn í dag bæði í andlegum og verald-

legum skilningi. Hildr er tíðkanlegt kvenmannsnafn út af fyrir

sig, og finst líka 1 miklum fjölda samsettra nafna, ýmist sem

forliðr eða viðliðr, og eru það auðvitað alt kvennanöfn, sem end-

ast á þessu orði. Af þeim sem hafa stofn þenna fyrir forlið,

eru nú fá tíðkanleg, nema Hildibrandr og Hildigunn, (sem eru

þó sjaldhöfð), en af hinum eru mörg enn í gildi, þótt ekkert

þeirra megi algengt heita, nema Ingvildr (upphaflega Yngvhildr, en

nú optast skrifað og borið fram Ingveldr) ogKagnhildr (er virðist hafa

verið sjaldhaft hér á landi í fornöld, þótt það væri algengt í ætt Har-

alds hárfagra, en mun hafa breiðzt hér út með hinni kynsælu ætt

Lopts ríka frá Ragnhildi Karlsdóttur, móður Eiða-Páls, sjá Dipl.

Isl. III. 496). Fleiri af þessum nöfnum ætti að tíðkast fremr

en nú er, sögum fegrðar og fornrar frægðar, svo sem Alfhildr,

Borghildr, Brynhildr, Gunnhildr, Magnhildr, f>órhildr. Hjá flest-

um eða öllum germönskum þjóðum hafa nöfn af þessum stofni

verið tíðkuð, t. d. Hildebrand, Childebert, Childerik (Hilderik),

Brunehild, Chlothild (Chrotechildis), Hildegard (Hildigerðr) o. s.
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frv., hjá Spánverjum er Ildefonso alkunnugt dýrðlingsnafn (á lat.

Hildephonsus, upphaflega Hildifuus = Hiidifúss o: hergjarn, or-

ustugjarn).

59. Hjalti. fetta nafn er dregið af sverðshjöltum eins og

segir í Hrólfs sögu kraka um Hjalta hinn hugprúða, að hann

fekk nafn sitt af sverðinu Gullinhjalta, og er hann hinn fyrsti

maðr í sögum, er getið er um með því nafni. Hér á landi finst

það þegar í landsnámstíð, hæði sem auknefni (Óleifr hjalti, Ln.

I. 20) og aðalnafn (Hjalti f>órðarson skálps, Ln. III. 10), og

opt síðan (Hjalti Skeggjason, einhver ágætasti Islendingr í fornöld),

og enn er það tíðkanlegt, þótt það sé ekki svo algengt, sem það

ætti að vera, sökum fegrðar og fornrar frægðar. |>að er sjald-

séð annarsstaðar en á íslandi (»Hailt« Guttormsson er nefndr í

DN. II. 754, árið 1505 á |>ótni á Upplöndum, og minnir það á,

að Guttorms-nafnið gekk í ætt Óleifs hjalta).

60. Hjálrar er eigi allsjaldan haft sem mannsnafn, bæði

út af fyrir sig, og þó einkum sett saman við aðra orðstofna,

helzt hjá þýzkum þjóðum (Helmichis hjá Langbörðum, Anselm,

Eoselm, og hjá Forn-Englum: Helmstan, Swiðhelm, Olfhelm

0. m. fl.) en á Norðrlöndum einkum hjá Svíum (DS., Dietr.),

Merkingiu er auðsæ, og hefir hjálmrinn átt sammerkt í því við

mörg önnur vopn, að nafn hans hefir verið notað bæði sem auk-

nefni (sbr. |>óroddr hjálmr) og regiulegt mannsnafn. Hjálms-

nafnið er ennþá tíðkað hér á landi, en þó mjög fátítt annars-

staðar en í Borgarfirði (syðra). Miklu algengara nafn er Hjálmar

(hjálmfaldinn hermaðr), enda er það mjög frægt í fornsögum

(Hjálmarr hugum-stóri). Sama nafn er hið þýzka Helmer eða

Hilmar, því að hjálmr er á þýzku helm. Hjálmtýr er forneskju-

legt nafn (upphaflega Hjálmþér), sem nú er tekið upp aptr, en

þó mjög iágætt. Vilhjálmr er hið eina íslenzka nafn, sem hefir

viðlið af þessum stofni^), og virðast fáir hafa borið það hér á

^ Á (sænslcum) rúnasteinum finnast þó Geirhjálmr, Síghjálmr. Vé-

hjálmr (Dietr.). í ættartölu Austr-Englakonunga (hjá Florentius)

er nefndr Wilhelm eða Wilielm (á 5. eða 6. öld, Mon. h. Br. I.

628), og er það annaðhvort sama sem Véhjálmr (Lilj. 955) eða

Vilhjálmr, en annars sýnist Vilhjálms-nafn eigi hafa tíðkazt

neitt á Englandi að fornu fari (Stp.: Norm. III. 339). þar sem

Fas., er geyma ýmsar fornar endrminningar innan um ýkjur og
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landi í fornöld, nema Vilhjálmr Sæmundarson í Odda (f 1273),

en hinir fyrstu norrænu menn, sem finnast með því nafni, eru

Vilhjálmr Rúðujarl, sonr Göngu-Hrólfs (t 942, fæddr á Bret-

landseyjum nálægt 895, sbr. Kr. B. I. 141, 181), og Vilhjálmr

gamli biskup í Orkneyjum (1102—1168); má því vera, að nafnið

sé komið til Norðmanna frá Forn-Englum, enda var Vilbjálmr

biskup í Hróarskeldu (1048—1076) enskr maðr, og mun hann

hafa flutt það til Danmerkr. En hvað sem því líðr, þá hefir

hin norræna mynd nafnsins tíðkazfc hjá Norðmönnum á Vallandi,

breytzt eptir frakkneskum framburði í Villeaulme — Villeaume

— Guillaume, (eins og orðið »hjálmr« breyfctist þar í »heaulme«,

»heaume«) og breiðst þaðan aptur út um England, en orðið þar

að William, sem verðr eigi leifct frá Forn-Englum beinlínis, því

að þeir rituðu »WilIelm« samkvæmt sínu máli. Hin þýzka mynd
aVilhelm* hefir orðið alraenn í Danmörku, og jafnvel komizt

hingað, en ætti að víkja fyrir hinu forna og rétta nafni »Vil-

hjálmr«, sem nú er eigi mjögfátítt hjá oss, og er þó hvorki það

né Hjálmar eins algeng heiti og þau ætti að vera, því að þau

eru fögr og þjdðleg. Aptr er »Vilhelmina« óviðkunnanleg og

óþjóðleg afbökun, þar sem latnesk ending er sefct á danskt (þýzkt)

nafn. 1 stað þess gæti koraið Vilborg, sem líkrar er merkingar og

Vilhjálmr (bvorttveggja táknar; vörn, hlíf).

61. Hjörr, sem er gamalfc nafn á sverði (á gotn. hairu

eða heru, á fe. heoru), var haft í fornöld bæði fyrir mannsnafn

út af fyrir sig, og enn opfcar skeytt framan við önnur nöfn og

orðstofna. Einkum hafa slík nöfn verið tíðkanleg í hinni fornu

fylkiskonunga-ætt á Hörðalandi, því að afi og sonr hins nafn-

fræga Hálfs konungs hótu Hjörr, faðir hans Hjörleifr og bróðir

hans Hjörólfr. I gotn. tínst Hairuwulf, Heruwulf, er samsvarar al-

veg norræna nafninu Hjörólfr. Forn-Englar höfðu nöfnin Heoru-

weard (Hjörvarðr) og Heorugar, sem ætti á voru máli að vera

Hjörgeirr, en það nafn finst ekki í fornritum, og getr verið, að

því hafi verið blandað saman við Hergeirr, því að Hjör- og Her-

gæti skiptzt á eins og Biarg- (Björg-) og Berg- (sbr. Hervi

Orkneyjabiskup f 1248 = Hjörvi, ísl. Ann.). Ekkert nafn

af þessum stofni tíðkast nú hér, nema Hjörleifr, en þau eru þó

svo hermannleg og falleg, að vert væri að taka sum þeirra upp

öfgar, nefna ^Vilhjí'iIm konung af Vallanfli«, num það stafa frá

Rúðujörlum,
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aptr^ t. d. karlmannsnafnið Hjcirvarðr og kvenmannsnafnið

Hjördísi).

62, Hjörtr er eigi mjög algengt mannsnafn í fornsögum,

en þó finst það þar bæði sem auknefni (Sigurðr hj'órtr f sögu

Hálfd. svarta, í>órir hjbrtr í sögu ÓI. Tr.) og sem aðalnafn (hér

á landi: Hjörtr bróðir Gunnars að Hlíðarenda). |>að tíðkast hér

enn í dag, þótt það sé eigi algengt. Fágætara nafn er þó

Hreinn, sera að eins finst á stangli í Sunnlendingafjórðungi

(fyrrum ættgengt 1 Gilsbekkingakyni, Ln. II. 2). Hvorugt þess-

ara nafna mun finnast samsett við aðra orðstofna í fornritum,

en þýðing þeirra er auðsæ (hjörtr — »er öfri ferr
|

öllum dýr-

um« Hkv. Hb. II. 38 — og hreindýr).

63. Hlað-. J>essi stofn finst í fáeinum fornum kven-

mannanöfnum, t, d. Hlaðgerðr, Hlaðgunnr o. s. frv. Ekkert

þeirra er nú tíðkanlegt fajá oss, nema Hlaðgerðr, og er það þó

fánefnt. pað er eigi ólíklegt, að »hlað« í þessum nöfnum tákni

gullhlað eða skrautband, sem konur voru kendar við (sbr. Mací-grund,

AZací-nipt = lilaöhiim kona). Skyld nöfnum þessum sýnist vera

karlmannanöfnin Hlöðr og Hlöðver, en þau virðast eigi hafa

verið mjög tíðkuð á Norðrlöndura í fornöld, hvort sem þan eru

upprunaleg í norrænu máli eða ekki^). Aptr á móti var Hlöðver

mjög algengt nafn hjá þýzku þjóðunum (t. d, Forn-Frökkum), því

að það er sama nafn og Chlodewig, Hludwig, Ludwig, á d. Lud-

^ Hjördís er nefnd móðir Siguröar Fáfnisbana, sem kunnugt er.

Munch heldr, að þjóðarnafniD "Gherúskar* sé dregið af ^.hjörr*

(samandregið úr Heru-isk) eins og þjóðanöfnin Saxar af sax, og

Frakkar af frakka (o: spjót). Af þessum stofni kynni og að vera

dregið Hjarranda-nafn, er sanisvarar Heorenda á fe., og ef til vill

Horand á þ.

^ Hlöðr er nefndr sonr Heiðreks konungs hins vitra (sbr. Hliþe i

Widsið), og Hlöðves-nafnið sýnist hafa tíðkazt snemma hér á Norðr-

löndum hjá Gautum, því að í Gullþ.s. er nefndr HlÖðver konungr

af Gautlandi (á 9. öld) og dóttursonr hans Hlöðver jarl. Svo kemr
nafnið aptr fram hjá Orkneyjajörlum ámiðri 10. öld, en ætt þeirra er

hkaíHálfd. s. Eyst. sett í samband við »HlÖðve Gautakonung*. Enn
fremr nefnir Orvar-Odds s. Hlöðve Svíakonung (sbr. Hjálmt. s.), en

þessar »fornaIdarsögur< eru að vísu miðr áreiðanlegar, og hafa

getað fengið nafuið frá Suðrmönnum eða úr fornum goðsögnum

(Völ.-kv.). En hitt er víst, að Norðmenn hafa,tekiö það upp í

heiðni (Hlöðver langi úr Saltvík fyrir 1000, Hkr. 203),



vig, á fr. Louis^). Fleiri nöfn af sama stofni tíðkuðust hjá Forn-

Frökkum (sem báru hart fram, eins og t. d. Chlodo-

mir, Chlothar (seinna Lothar, á fe. Hlothere), Chlothild e. Chloti-

childa(?). ^'okkrir menn hér á landi hafa nú fengið nafnið Lud-

vig (Lúðvík, Loðvík) frá Dönum, en fallegri og þjóðlegri er hin

íslenzka mynd þess: Hlöðver, sem lögð er niðr fyrir löngu, en

vert væri að taka upp aptr í stað útlenzka nafnsins.

64. Hlíf er auðskilið. snotrt og eínfalt kvenmannsnafn,

sem finst hér á landi í landnámstíð (í ætt Helga magra Ln. H,

12, 16, Mærajarla Fms H, 210, og víðara), en er nú fremr sjald-

haft, og ætti skilið meiri útbreiðslu. í Fjölsv. 38. er svo nefnd

ein af meyjura Menglaðar = Freyju.

65. Hólmr (o: lítil ey) er opt haft fyrir forlið í samsettum

nöfnum, og finst jafnvel sem nafn út af fyrir sig í Noregi (D. N.)

og Svíaríki (Kv.). Mætti hugsa sér, að slík nöfn væri mynduð

af áhrifum víkingalífsins, með því að víkingar lágu opt við hólma

og »buðu hver Öðrum til h(51mstefnu« (t. d. við Elfarsker, Brenn-

eyjar o. s. frv.). Eigi virðast nöfn af þessum stofni hafa verið

mjög tíðkuð hér á landi í fornöld, og jafnvel eigiheldr í Noregi

eða Danmörku, og hafa þau einkanloga átt heima hjá Svíum og

Gautum, en hér finnast varla önnur en Hólmfastr, Hölm-

kell, Hólmsteinn^), sem haldast öll enn við, þótt þau sé mjög

fátíð. Aptr á móti er orðið algengt eitt kvenmannsnafn af sama

stofni, Hólmfríðr, er sögurnar fornu benda til að eigi hafi tíðk-

azt hjá forfeðrum vorum, því að það hittist þar aðeins í ætt

Svíakonunga, og er ef til vill komið þaðan til Noregs með Hólm-

fríði Eiríksdóttur hins sigrsæla, er giptist Sveini jarli Hákonar-

syni og átti afkvæmi í Noregi (Sóla-ættina á Rogalandi, Hkr.

577. og 730. bls.), en til Islands er nafnið víst komið frá Noregi

seint á 14. eða snemma á 15. öld, því að þá kemr það fyrst

' Af hinni frakknesku mynd er dregið kvenmannsnafnið Lovísa, sem

farið er að tíðkast sumstaðar hér á landi (einkum hjá heldra fólki,

sem tolla vill í tízkunni).

* Öll þessi nöfn munu hafa verið sjaldhöfð í Noregi, nema helzt

Hólmsteinn (DN.) og má vera. að þau sé upprunnin frá Svíaríki,

því að margt slíkra nafna fmst þar á rúnasteinum. Hólmfastr

Véðormsson átti heima á Jamtalandi, en var ættaðr frá UpplÖnd-

um, og þaðan kynni líka að hafa verið Váli hinn sterki (Ln. IL

6), afi Hólmkels að Fossi (Ln. IL 8). »Hulviðr< í UppL 40 er s. s.

Hólmviðr.
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fram hér í ætt, sem þaðan var runnin (að nokkru leyti)^).

Karlmannsnafnið Hólmgeir mun og helzt hafa tíðkazt í fornöld,

en það hefir eigi náð fótfestu hér, þótt sumstaðar finnist nafnið

Olgeir, er stafar frá sögunni um »01geir danska«, sem er frakkn-

esk riddarasaga, og nafnið annaðhvort afbökun úr Oddgeir eða

Hólmgeir. Væri réttast fyrir þá, sem Olgeirs nafn bera, að taka

upp hina réttu og fögru mynd nafnsins: »HóImgeir«.

66. Hreið-. J>essi orðstofn, sem finst í fáeinum fornum

nöfnum (Hreiðarr, Hreiðmarr), er nokkuð óljós að merkingu, því

að orðið er löngu horfið úr daglega málinu. í fe. finst lýsing-

arorðið hræd (o: röskr, skjótr), Forn-Englar kölluðu »Eeiðgota«

Hréðgotan eða Hrædgotan, og er því líklegt, að Hreiðgotar só

hin rétta mynd þess orðs, enda virðist svo eiga að lesa í Vaf-

þrúðnismálum, 12. er. (»hesta beztr
|

þyccir hann meþ Hreiðgot-

om<í), en fornmenn sýnast snemma hafa misskilið þjóðarnafn þetta,

og haldið að það væri dregið af reið (á hesti) og Eeiðgotaland þýddi

meginland Gota, gagnstætt Eygotalandi, en reið er víst alt annað

orð, og getr þó verið, að sum nöfn sé af þvi dregin, t. d. Keið-

úlfr. Eptir þessu gæti Hreiðarr táknað röskan hermann. Nafnið

er nú mjög fátitt, en finst þó enn í Skaptafellssýslu, eins og

sum önnur forn mannanöfn.

67. Hringr hefir verið fremr sjaldhaft mannsnafn í forn-

öld, nema í einni ætt, nl. hinni fornu fylkiskonunga-ætt á Hringa-

ríki (á Upplöndum), og þeirri kynkvísl frá Haraldi hárfagra, er

þaðan var kynjuð í móðurætt. Haraldr átti Álfhildi eða Ás-

hildi, dóttur Hrings Dagssonar af Hringaríki, og er einn af son-

um þeirra nefndr Hringr, en sonarsynir hans Hrærekr og Hringr,

konungar á Heiðmörk á dögum Ólafs helga. Annars finnum

vér nafn þetta ekki opt í áreiðanlegum sögum, nema sem ^'auk-

nefni, og virðist það þá tákna þann, sem er frá Hringaríki, (Er-

^ Margrétu dóttur Vigfúsar ívarssonar (Hólms) hirðstjóra og Guöríðar

Ingimundardóttur frá Rogalandi í Noregi átti þorvarðr Loptsson

hins ríka (1436), og létu þær 2 dætr þeirra, er dætr áttu eptir sig

(Ragnhildr og Guðríðr), báðar heita Hólmfríði feptir móðursystur

sinni Hólmfríði Vigfúsdóttur, D. I. HI. 765, en hún hefir aptr horið

nafn móðurmóður sinnar, Hólmfríðar Onundardóttur úr Rygjafylki,

DN. III. 295. bls.) og frá þeim má svo rekja nafnið til ílestra eða

aUra þeirra Hólmfríða, sem nefndar eru í »Árhókum Espólíns*

L—IX.
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lingr bringr í sögu Hák. gamla, Fms. IX. 294, Haraldr hringr

landnámsmaðr í Yestrhópi Ln. III. L, og Sigurðr konungr

hringr, sem flest Hrings-nöfn í skröksögum munu vera runnin

frá, sbr. Ark. X. 141). En nafnið er snotrt og mætti vel tak-

ast upp aptr. Á |>ýzkalandi finnast ýms nöfn af þessum stofni

svo sem Rincbo, Adalring, Eingolf (Hringulf). Eingvin o. s. frv.

68. Hróð-, stofninn í bróðr (o: lof, lofkvæði), verðr fyrir

oss sem forliðr í mörgum mannanöfnum, en stundum nokkuð

breyttr og torkennilegr. Opt er Hróð- stytt í Hró- (t. d. í Hrói,

Hróaldr (f. Hróðvaldr), Hróarr, Hrómundr), og stundum kemr

líka fram bljóðvarp (t. d. í Hrærekr f. Hróðrekr), en aptr eru

önnur nöfn, þar sem Hróð- breytist í Hroð- (t. d. Hroðgeirr f.

Hróðgeirr) og stundum tilh'kist ð næsta staf á eptir (t. d. Hrol-

laugr, HroUeifr, f. Hróðlaugr, Hróðleifr). Enn er eitt nafn, þar

sem ð hverfr^ með þvi að það er stytt og dregið saman, nl.

Hrólfr, upphafl. Hróðúlfr, á fe. Hróðwulf, á þ. Hrodulf, Hruod-

olf, Rudolf. í sumum nöfnum helzt stofninn >hröð^< óbreyttr (t.

d. Hróðmarr, Hróðný). Nöfn af þessum stofni eru mjög almenn

meðal þýzkra þjóða, t. d. Hruodo, Hrodo (= Hrói), Hrodebert,

Hruodbert, Ru(t)precht, Rupert, Robert, sem alt er sama nafn, á

ísl. Hróbjartr (eiginl. Hróðbjartr); Hruotgar, Eutger, Roger (á fe.

Hróðgar), á ísl. Hroðgeirr; Hrodhari, Hruodhar, í Langbarða-

sögu Rothari(s), á ísl. Hróarr; Hruotmar, Rudmar, Romar, á ísl.

Hróðmarr. Hrœrekr (= Roðrekr Ln. III. 6), er sama nafn og

Hruoderich, Hrodorich, Roderich (svo hét hinn síðasti konungr

Vestgota á Spáni, er féll fyrir Serkjum 711, og enn tíðkast þar

nafnið Rodrigo). Sama nafn er og Eurik (Rjurik), en svo er

nefndr höfðingi Væringja þeirra, er stofnuðu Eússaveldi um
miðja 9. öld, að sögusögn Nestors munks, hins elzta sagnaritara

Rússa, er var uppi um 1100 (samtíða Ara fróða). Enn mætti

telja mörg slík nöfn, sem áttu heima hjá |>jóðverjum, en munu
aldrei hafa veriö tíðkuð á Norðrlöndum, en til þess er því síðr

ástæða, sem fæst nöfn af þessum stofni eru nú í gildi hjá oss,

þótt sum þeirra væri verð þess, að þeim væri á lopt haldið. Nú
tíðkast varla önnur en Hrólfr, Hrómundr, Hróðný, Hróbjartr,

öll fátíð, og hið síðast nefnda líklega aðfengið, en ekki uppruna-

legt í íslenzku, því að það finst mjög óvíða í fornbókum. (pó

er Roðbjartr nefndr í Stjörnu-Odda draumi og f>orgeirr Roð-

bjartsson í Sturl.^ 7. 3. HL 8). Hvergi á Norðrlöndum virðist
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stofn þessi hafa verið jafntíðr í mannanöfnum og á Gotlandi

(Lilj.)-

69. Hug- er stofninn í hugr (manns) og eru ýms uöfn af

honum mynduð. Hugi kemr fyrir í Snorra Eddu (í sögunni um
ferð í^órs til »Útgarðaloka«) sem nafn á hugmyndarveru nokk-

urri, en virðist annars eigi hafa verið tíðkað hjá forfeðrum vor-

um sem mannsnafn út af fyrir sig, þótt svo geti reyndar verið

(sbr. DN. I.), fyrst það tíðkast nú á dögum hjá almúga í Nor-

egi. Hjá þj'zkum þjóðum var aptr Hugo algengt nafn (á ensku

Hugh, á fr. Hugues). Fleiri nöfn, sem byrja á Hug- eru al-

geng meðal flestra germanskra þjóða, t. d. Hugbert (Hubert) á

fe. Hygebeorht, á ítölsku Uberto (Umberto); Hugbald (Hubald)

á ít. Ubaldo. Fá af þessum nöfnum finnast í fornritum vorum,

en þó er Hugleikr mjög gamalt nafn, því að svo hét hinn fyrsti

höfðingi af Norðrlöndum, sem vér höfum fullkomlega áreiðan-

legar sögur af. Hann hefir verið konungr Jóta (Dana eða

Gauta?) og er þess getið í fornum frakkneskum árbókum, að

hann fór herferð til Eínarósa snemma á 6. öld, og féll þar í

oruötu, er hann átti við Theodebert, son Theoderichs Astrasíu-

konungs árið 515. Hann er þar nefndr Chochilaicus, samkvæmt

framburði Forn-Frakka, en í hinni fornensku Beowulfs-kviðu er

hann nefndr Hygelac. Bæði Snorri og Sasi geta um fornkon-

unga með Hugleiks-nafni, en nafnið er misritað hjá Saxa »Hug-

letus» fyrir Huglecus, og hafa svo íslendingar á seinni öld gjört

úr því »Hugglaðr«, og sumir látið heita því nafni í stað hins

rétta nafns Hugleikr, sem ekkert væri á móti að taka upp aptr,

þótt það tíðkaðist lítt eða ekki hér á landi í fornöld, en aptr á

móti var það haft í Noregi, því að Hugleikr hét faðir Auðunar

hestakorns, norræns höfðingja, er bar jarlsnafn yfír Islandi seint

á 13. öld. Fáein kvenmannanöfn, dregin af þessum stofni, finn-

ast nú hér á landi (eu ekki 1 fornritum) t, d. Hugborg, Hugbót,

Hugrún, og verör ekki sagt að þau sé rangmynduð. Eitt nafn

er til, þar sera Hugi er viðliðrinn, nl. Illhugi eða Hlugi, var það

algengt í fornöld, og eigi mjög fágætt enn, þótt mörgum þyki

það Ijótt, meö því að það merkir eptir orðunum »þann, sem er

með illum hug«, en með því hefir efiaust verið átt við þann,

sem var gjarn til ófriðar eða fús á að berjast, eu það voru flestir

hreystimenn á víkingaöldinni.

70. Húnii hefir stundum verið haft fyrir mannsnafn í forn-

öld (Heið.) og eru ýms forn mannanöfn líka sett saman með þeim
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stofni. Húnar heita bjarndýrs-ungar, en Húna köUuðu forn-

menn líka herþjóð nokkra, sem átti að hafa lifað lengst fram í

forneskju, og eignuðu menn þeim ýmsar fornaldarleifar. Afar-

gamlar steinaldar-dysjar eru kallaðar á J>ýzkalandi Húnengráber

(Húnagrafir) og á Jótlandi Hjyn-Ovne, en Danir kalla þær ann-

ars Kæmpehöje og Jættestuer, og benda nöfn þessi á það, að

þær hafi verið eignaðar Húnum, sem menn héldu að hefði verið

tröUaukin þjóð í fyrndinni, er væri fyrir löngu Uðin undir lok,

en hefði fyrrum vakið mikla styrjöld í mannheimi (sbr. V. E.,

Germ. M. I. 209). í þjóðabyltingunni miklu á 4. og 5. öld

kom Mongólaþjóð nokkur austan úr Miðasíu, og réðst á Gota

(Hreiðgota); er bjuggu við Svartahaf, og með því að þetta voru

Ijótir menn og tryltir og ákaflega hergjarnir og grimmir, þá var

engin furða, þótt Gotar nefndu þá Húna, eptir hinni fornu

herþjóð, og var því meiri orsök til þess, sem það þykir mega

ráða af kínverskum árbókum, að þessi þjóð hafi sjálf kaUað sig

Hiongnu, því að það nafn gat vel mint á Húna. Stundum er

norðrhluti J>ýzkalands nefndr Húnaland í fornsögum, og þar hefir

Alkwin (t 804) heyrt að Húnar ætti heima, en annars er af-

staða þess óvis. J>egar mannanöfn voru dregin af þessum stofni,

hafa menn víst helzt haft Húna-þjóðina í huga, svo að Húnn
táknar þá húnskan mann, eins og Finnr finskan, og Saxi sax-

neskan mann. Sjálfsagt er það samt forneskjuþjóðin, en ekki

hinir mongólsku Húnar, sem nöfnin standa í sambandi við, því

að Jornandes sagnaritari Gota (um 550) nefnir son Jörmunreks

hins ríka Húnmund, en Jörmunrekr var kominn að fótum fram

af eUi, þegar Húnar óðu fyrst inn í Norðrálfu. Hjá forfeðrum

vorum tíðkuðust nöfnin Húnbogi, Húngerðr, Húnn, Húnraðr (á

þ. Hunfried eða Hunfrid, á fr. Hunfroi), og ef til vili fleiri. Nú
eru slík nöfn mjög fátíð, þó finnast enn Húnbjörg og Hún-

bogi, og jafnvel Húni, sem finst eigi að fornu, nema í Dan-

mörku (0. N.).

71. Höskuldr er alkunnugt nafn af fornsögum, og tíðkast

enn hér og hvar meðal vor. |>að er líklega sett saman af lýs-

ingarorðinu Mss == grár (dökkgrár^ blásvartr, sbr. lat. caesius),

og koUr (á manni) og þýðir þá eiginlega s. s. »grákoUr«. Nafn

þetta finst líka ritað HöskoUr og HöskuUr (Dipl. Isl. I. 400,

Sturl.)j en »d<^ er skotið inn í til hljóðfegrðar. I árbókum

Eússlands eptir Nestor er Væringja-höfðingi nokkur í Garðaríki
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nefndr Oskold (Askold), sem víst mun vera sama nafn, þótt það

finnist annars ekki meðal Svía (V. Th.) eða Dana (0. N.),

72. Ið-. Af þessum stofni, sem táknar sífelda athöfn,

endrtekning, endrnýjun eða ynging (sbr. iðulegr, iðurmæltr) eru

dregin ýms goðfræðileg heiti, svo sem Iði, Iðmundr (H. Hjörv.

2), Iðuun, og (ef til vill) ívaldi (fyrir Iðvaldi, Germ. M. I. 131

—132) eða ívaldr, sem (í Forsp, 6.) er talinn faðir Iðuunar, er

varðveitti ellilyf Asa, epli þau, er yngdu goðin sífelt upp aptr,

og endrnýjuðu krapta þeirra og fegrð. Iðunn var líka tíðkan-

legt kvenmannsnafn hér á landi í fornöld, og heíir haldizt til

vorra tíma. Iðbjörg er líklega sama nafn og Auðbjörg, eins og

Eðný er s. s. Auðný, þótt líka mætti hugsa, að Eð- væri af-

bökun úr J<5-, en þá væri nærri sama þýðing í forlið og viðlið

nafnsins Eðný, ef bæði ið- og -ný táknar endrnýjun eða ynging,

Dætr Ivalda voru grdðrardísir, er réðu fyrir nærandi vökva

(Germ. Myth. I. 150, — því er Iðunn kölluð *Ölgefu« í Haust-

löng) og efldu hina stöðugu endrnýjun jarðargróðans, og þar sem

ein þeirra heitir Signý (öðru nafni Alveig = Ölveig), má vel

vera, að önnur (Auða) hafi heitið Auðný (Eðný) og hin þriðja

(Iðunn, er næst stóð goðunum) Goðný. Annars er ein af dætr-

um Gjúka Ivaldssonar nefnd »Guðný« (í Sn. E. og Pas.^ II. 9).

73. Ingi eða Yngvi er eitt af hinum elztu og merkustu

nöfnum hjá Norðrlandabúum og germönskum þjóðum yfirleitt,

Ein af aðal-deildum Germana í fornöld nefndist Ingævones

(Inguæones), eptir því sem Tacitus segir, og tóku þeir nafn sitt

af Ingævo (o: Tngva), sem var einn af höfuðfeðrum Germana.

Sögur vorar telja líka Yngva ættföður Ynglinga í Svíþjóð, og

segir Snorri (Yngl. 20. k.), að Yngvi hafi hverr þeirra ættmanna

verið kallaðr alla æfi. Uppruni og þýðing nafnsins er óljós, því

að það getr varla verið skyltorðinu »ungr«, þótt Viktor Rydberg

hafi bent á (Germ. M. I. 101), að það muni fyrst hafa verið

gefið »Skef« (Skelfi) = Heimdalli, er goðsögur segja að kæmi

barnungr til Skáneyjar, einn á báti, og væri tekinn þar til kon-

ungs^). Til hans munu hafa talið ætt sína bæði Skjöldungar og

Skilfingar (= Ynglingar), og ætlar V. R. (G. M. I. 116), að

Tngva-nafnið hafi sérstaklega fest sig við Svipdag (o: Eirík

málspaka) ættföður Ynglinga, og lúti það að sögu hans, sem

' Sbr. H. P.: Grundriss d. g. Ph. I. 1055 (Ví. § 49) þar sem »Ingvæo*

er þýtt með »hinn komnu.
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stendr í fornensku rúnatalskvæði ævagömlu viðvíkjandi rúninní

I (I, er hót á fe. Ing, á gotn. Ingus), að »Ing« haíi fyrst verið

með Austr-Dönum, en farið síðan austr ytir sjóinn og »Vagn«

á eptir honum (Germ. M. I. 201). I Beowulfskviðu er konungr

Dana kallaðr »frea Ingwina« þ. e. höfðingi Ingvina; í Ynglinga-

tali eru Svíakonungar nefndir »Freys afspringr« og »Freys átt-

ungr<í, og kemr það af því, að ársældargoðið var einkan-

lega tignað í Svíþjóð, og nefnt »Ingunar-Freyr« (er mun vera

dregið saman úr lugunn-ár-freyr-; A. Kock) og »Tngvi freyr« og

ffiun vera sami sem Yngvi ættfaðir Ynglinga, og því segir Snorri

{Yngl. 12. k.), að Freyr hafi heitið Yngvi öðru nafni.

Hjá Norðmönnum og Islendingum varð upphafsstafrinn í

nöfnum þessum að »Y«, þegar v fór á eptir ng (t. d. Yngvi,

Yngvarr, Yngvildr), en þessi hljóðbreyting átti sér ekki stað hjá

Dönum og Svíum, er sögðu Ingvi, eða optast nær Ingi. \>6

virðist svo sem nafn þetta haíi ]ítt tíðkazt eptir að »UppsaIaveldi

hvarf úr ætt Ynglinga«, fyr en Steinkell jarl Kögnvaldsson tók

konungdóm yfir Svíum um miðja 11. öld (1056?), eptir lát Ey-

mundar konungs gamla, tengdaföður síns (og stjúpföður?). Hann
lét son sinn heita Inga, eflaust 1 minningar-skyni við hina

fornu Ynglinga, og varð sá Ingi síðar ríkr og ágætr konungr.

Frá honum breiddist þetta forna nafn aptr út, og komst fljótt

bæði til Danmerkr og Noregs. Margrét Friðkolla, dóttir luga

konungs, átti fyrst Magnús berfætta Noregskonung (1093

—

1103), en seinna Nikulás Sveinsson Danakouung (1104—1134),

og hét annar sonr þeirra Ingi. Sonardóttir Inga Svíakonungs

(Ingiríðr Rögnvaldsdóttur) var gipt Haraldi gilla Noregskonungi,

og var sonr þeirra Ingi Noregskonungr (1136—61), en eptir hon-

um létu svo ýmsir ættingjar hans heita. Sonr Hallsteins kon-

ungs Steinkelssonar hét og Ingi, og var konungr í Svíþjóð (u.

1111—1125?). Enginn þeirra var kallaðr Yngvi af Norðmönn-

um, þótt nafnið hljóðaði svo hjá þeim upphaflega, og sú mynd
héldist í hinum i'ornu frásögnum um Yngvifrey og Ynglinga, og

sýnir það Ijósast, að nafnið hefir breiðzt út frá Svíaríld. Hér

á landi finst Inga-nafnið varla fyr en á 12. öld (Bisk. I. 646)

og ffiun aldrei hafa orðið algengt^ enda er það nú mjög sjald-

haft og bæði framborið og ritað Ingvi. En þótt Inga- eða Yngva-

nafnið væri þannig lítt tíðkað hjá forfeðrum vorum, og hafi lík-

lega lagzt niðr um tíma, þá vóru aptr mörg samsett nöfn af

þessum stofni næsta algeng hjá þeim, og eru það enn í dag
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meðal vor. Orðstofninn finst þó að eins í forlið samsettra

nafna, en ekki í viðlið, því að ^ingr eða -ingi í »Haddingr<v

(»Haddingi«) og fieirum nöfnum er ekki annað en afleiðsluending.

|>egar viöliðr þeirra nafna, sem samsett eru af stofni þessum,

byrjar á samliljóðanda, þá er forliðrinn vanalegast Ingi- (t. d.

Ingimarr, Ingibjörg o. s. frv.), en Yngv- (eða Ingv-), þegar við-

liðrinn byrjar á hljóðstaf (eða sem jafnan fellr burtUj t. d.

Yngvarr (nú Ingvar), Yngvildr, sem nu er framborið Ingveldr

eða Ingvöldr, en ætti samt að skrifast Ingvildr), en þó kemr að

eins frumstofninn Ing- fyrir framan hljóðstafina {u) ú og (0) ó,

t. d. Ingólfr, Ingunn, og stunduni líka fyrir framan samhljóðand-

ann g (Ingigerðr hefir líklega verið ýmist borið fram Ing-gerðr

af Dönumj því að nú er það orðið þar að Inger, og Ingjaldr

kann að vera stytt úr Ing-gjaldr, og þá samsett af Ingi og stofn-

inum -gjald, er kemr fram í gotnesku nöfnunum Ermauagild,

Athanagild, Liuvagild (Leovigildj 0. fl. Líklegra er þó, að Ingi-

valdr eða Yngvaldr, sem varla finst í fornritum vorum, þótt það

gæti vel verið til (eins og það var hjá Dönum og Svíum, sbr.

V. Th., 0. N., Dietr.), sé orðið að Ingjaldr, sem var mjög al-

gengt nafn í fornöld, bæði hjá Svíum og Dönum og (suunantil) í

Noregi, og síðan hér á landi, en nú fremr fátítt. Líklegast cr

samt, að hér sé um tvö nöfn að ræða, þótt stundum kunni þeim

að hafa verið slengt saman.

Eptir að kristni var komin til Norðrlanda og menn höfðu

þar tekið upp í mál sitt orðið engiU (á gr. angelos) settu þeir

það stundum í staðinn fyrir Ingi- í upphafi nafna, t. d. Engil-

borg (eðr Ingilborg) fyrir Ingibjörg, og virðist það einkum hafa

tíðkazt í Danmörku, sem sjá má af Knytl. (Fms. XI. 396) og

sögu Hákonar gamla. Eins var Ingibrekt eða Ingibert (Ingibjartr),

sem er þýzkt að uppruna, gjört að Engilbrekt eða Engilbert, og

befir það í þessari raynd komizt til vor, og finnst nú á stangli,

og eins kvenmannsnafnið Engilráð. fað er þó athugavert, að

meðal þýzku þjóðanna finnast ýms nöfn frá heiðni, sem byrja

á Angil- t. d. Angilbald, Angiltrud, og virðast þau vera dregin

af þjóðarnafninu Englar (Önglar? á lat. Angli) og af sama stofni

mun vera komið nafnið Ongull, sem tíðkazt hefir hjá forfeðrum

vorum bæði sem auknefni (Loðinn öngull frá eynni Öngli á Há-

logalandi, Ln. III. 17, f^orbjörn önguU í Grett.) og sem aðal-

iiafn (Öngull enn svarti, Ln. III. 17). pað getr því opt verið

örðugt að segja með vissu, af hverjum stofni þetta eða hitt
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þessara nafna sé dregið, en á seinni Ölduna hafa menn víst

hugsað sér, að öll þau mannanöfn, sem hafa Engil- fyrir forlið,

væri leidd af gríska orðinu angelos (o: engill).

Af stofninum Ing- (Ingi- Yngv-) er dreginn mesti fjöldi

nafna hjá Gotum og fjóðverjum, eigi síðr en hjá oss. Tacitus

getr um Cherúskahöfðingja nokkurn (föðurbróður »Arminiusar«),

er hann kallar Ingviomerus, og er það sama nafn og Ingi-

marr (Ingomar, Hinemar hjá hinum seinni fjóðverjum). Enn-

fremr tíðkuðust hjá fjóðverjum nöfnin Ingoberga (== Ingibjörg),

Ingobrand, Ingunde (Ingundis = Ingunn), Inguheri (= Ingv-

arr), Ingohilde (== Ingvildr) o. m. fl. Slafnesku þjóðirnar virð-

ast hafa átt bágt með að bera fram því að þar hafa »Vær-

ingjar« verið nefndir Varægar eða Værjagar, og Ingvarr Igor.

Svo kallar Nestor son Hræreks (Ruriks), konung í Garðaríki

912—945, en Grikkir kölluðu hann Ingor, og bendir það á, að

Ingvarr hafi verið hið rétta norræna eða sænska nafn hans, þótt

það lúti líklega síðr að honum en Ingvari víðförla (f 1041), er

stendr á ýmsum sænskum rúnasteinum, að þeir sé reistir til

minningar um menn, er hafi barizt »austr með Ingvari<;.

Flest þessara nafna eru fögr og þjóðleg, og ætti alment að

tíðkast, enda er Ingibjörg eitt með algengustu kvenmannanöfn-

um hjá oss. |>að lítr líka svo út, sem nafn þetta hafi snemma.

þótt fallegt, því að í »Fas.« er ekkert nafn á fögrum konunga-

dætrum svo algengt sem Ingibjörg, en frægastar eru þó Ingi-

björg, dóttir Yngva (Hlöðvers) Svíakonungs, unnusta Hjálmars

ens hugumstóra, og Ingibjörg Beladóttir, unnusta Friðþjófs ens

frækna, og munu frá þeim stafa ýms Ingibjargar-nöfn í skrök-

sögum. I sönnum sögum er líka getið um margar göfgar konur

með þessu nafni, (Ingibjörg Haraldsdóttir hárfagra, Ingibjörg

Tryggvadóttir), og eins eru nöfnin Ingigerðr og Ingiríðr algeng

hjá höfðingjum Svía og Norðmanna í fornöld, og síðan hér á

landi^). Ingvildr og Ingunn hafa snemma orðið algeng nöfn

meðal vor, og eru það enn, einkum hið fyrnefnda. Fátíðara er

Ingileif, og enn fátíðara er Inga, sem er ósamsett og dregið

beint af stofninum. Karlmannanöfn af þessum stofni eru engin

Dajög algeng, nema helzt Ingimundr, en vert væri þó að halda

^ Sbr. nafnaskrá Hkr. — Ingiríðar-nafnlð kemr fram hér á Islandi

(seint) á Ih öld (Ln. III. 5) og Ingigerðar-nafnið seint á 12. öld

(Sturl.^ 3.10, I. 133), en hvorugt finst meðal landnámsmanna.
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líka uppi ýmsum öðrum, svo sem eru Ingjaldr, Ingimar, Ingdlfr,

Ingvar og Ingvi (eða Ingi). Eigi virðist nú framar ástæða til,

að rita Yngvi, Yngvildr o. s. frv., því aö framburðrinn er nú

hinn sami á þeim nöfnum og hinum, og stofninn allr hinn sami,

eins og sagt hefir verið.

74. Is- finst stundum í upphafi samsettra nafna, t. d. Is-

leifr, Isleikr, Isólfr, ísgerðr, Isríðr, og er merking þess auðsæ,

enda engin furða, þótt nöfn sé mynduð af orðunum »snjör<s. og

n'5« í þeim löndum, þar sera nóg er af þessu hvorutveggja. Al-

geng munu þessi nöfn aldrei hafa verið hér á landi, þó hafa 8

af þeim, er fyr voru nefnd (karlmannanöfnin), tíðkazt hér til

þessa, og er Isleifr algengast þeirra, enda hefir það hlotið sögu-

lega frægð af hinum fyrsta biskupi í Skálholti, hin eru mjög

fátíð og kvennanöfnin lögð niðr. Hjá J>jóðverjum tíðkuðust ýms

nöfn, er munu vera mynduð eða samsett af sama stofni, t. d.

Isung eða Ising, Isabert, Isegar eða Isgar, Isimund, Isulf, en þó

er ekki að vita, nema sum þeirra sé öllu fremr dregin af isan

eða isarn, sem er hin forna mynd orðsins járny t, d. Isabert,

er virðist vera sama nafn og Isambert, sem víst mun vera komið

af Isarnbert. pó er varla líklegt, að þessum orðstofnum sé

ruglað saman í fornraáli voru^), því að þar er orðmyndin Isarn

að mestu leyti horfin, og orðið járn komið í staðinn.

75. Ivarr var algengt mannsnafn í fornöld, og virðist í

fyrstu hafa verið einna tíðast á Upplöndum í Noregi (ívarr Upp-

lendingajarl, faðir Eysteins glumru, nál. 800, ívarr konungr í

Dýfiinni, bróðir Ólafs hvíta, nál. 850, Ivarr hvíti, nál. 1020) og

helzt í ætt þeirra höfðingja, sem töldu kyn sitt til ívars víð-

faðma. Hér á landi finst nafnið og einna fyrst í þeirri ætt (ívarr

sonr Hrúts Herjólfssonar, dóttursonr f>orsteins rauðs, Ln. II. 10,

og síðan fleiri sömu ættar)^), en mun aldrei hafa orðið svo al-

^ Isarnus og Isarus í DS. IV. virðast samt vera leidd af ísarn fremr

en is (sbr. gotn. Isarna — Isarne — hjá Jornandes); ísarr í Sturl.*

ætti líklega heldr að vera ívarr (sjá Sturl.' 11. 152. 228.), því að

hann mun hafa verið einn af Oddaverjum heitinn eptir ívari víð-

faðma. þeim frændum var tamt að láta heita nÖfnum, sem fræg

voru í sögum (Agnarr, Randalín, Karlamagnús, o. fl.).

' Ovíst er, hvort Ivarr beytill, afi Onundar tréfótar, hefir verið upp-

lenzkr isbr, Grett. 1. k., Ln. II. 82.), og enn óvísara, hvort nokkuð

er að marka af því, sem segir um Ivar Ijóma (Fms. III. 108—

180, sbr. Fms. II. 331 n.), eða hvort hann er sami maðr og ívarr

40*
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gengt hér, sem í Noregi á 12. og 13. öld og æ síðan, og er nú

fremr sjaldhaft meðal vor, þrátt fyrir forna frægð. Nafnið er

dregið af »ýr«, sem er einskonar tré (Tasus baccata), er alment

var haft í boga^), eins og álmrinn, og er boginn því einatt

kallaðr í skáldskap ýr og álmr. Stofninn 1 er »w<.< (sbr.

Týr og tívar) eins og sjá má af því, að tré þetta er kallað á

fe. iw, á e. yew, á þ. Eibe, (á lágþýzku Ibe). ívarr þýðir eptir

þessu hermann, sem hefir boga að vopni (upphafl. ív-harr). í

þýzku finst nafnið Ivo, er virðist vera af sama stofni, og sömu-

leiöis Ibald, Ibert og Ibuin, en hjá oss er ekkert af þeim nöfn-

um tíðkanlegt.

76. Jar- finst í upphafi fárra íslenzkra nafna, og er rótin

í orðinu jara = orusta. Ovíst er, hvort Jarðþrúðarnafnið

heyrir hér til (afbakað úr jar-?), Systir Víðkunns í Bjarkey

(seint á 11. öld) er nefnd Jarðþrúðr, Fms. V. 124, Hkr. (M. s.

góða. 12. k.) 523. bls. Hér á landi mun Jarðþrúðar-nafn varla

hafa farið að tíðkast fyr en seint á 15. öld. Annað uafn aí

stofninum jar- er Jörundr, sem var algengt í fornsögum, og

finst þegar í Yngl.-tali, hefir og haldizt við hjá oss til þessa,

þótt það eé nú orðið fátítt. Viðliðrinn kynni að vera dreginn

af þjóðarnafninu Vindr (sbr. þó Ark. II. 230, 287). Jörundr

ætti alstaðar hér á landi að koma í stað danska nafnsins Jörgen,

sem farið er að smeygja sér inu hér og hvar.

77. Járn- er stundum haft sem forliðr samsettra nafna,

eins og áðr er vikið á, en þau eru bæði fá og mjög fágæt hjá

oss, nema Járngerðr (á þ. Isangart, Isengardis) og er það þó líka

sjaldhaft nú orðið. f>ar að auki er -járn haft sem viðliðr í

tveimr nöfnum, er virðast sérstaklega íslenzk, nl. Eldjárn og

Kleppjárn, og er hið fyrra enn tíðkað, þótt fátítt sé.

smetta (Hkr. 203), er var á Orminum langa. Hitt er víst, að ívars-

nafn kemr fram hér á landi á 12. og 13. öld í ætt Reyknesinga,

og ýmsum ættkvislum frá Snorra goða (er heimfæra má til ættar

Óiafs hvíta), en fyrsti íslendingr með því nafni virðist hafa verið

Ivarr Kolbeinsson (Grett. 12), sem hefir liklega verið af ætt Ivars

beytils (Gr. 7. k.).

Á Englandi er sagt að bogar hafi eingöngu verið gjörðir af þessu

tré, og voru það hinir hraustu hogmenn úr sveitum Englands.

sem kallaðir voru yeomen (yewmen = ýmenn), er studdu einna

mest að sigrvinningum Englendinga við Crecy (1346) og Azincourt

(1415).
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78. Jó- (sem er elzta nafn á hesti í máli voru) er haft sem

forliðr í allmörgum samsettum mannanöfnum. Bæði hestr og

hross eru yngri nöfn en jór, og táknar hestr eiginlega karldýrið

(Hengest, Hengst á þ.), en hross kvendýrið (hryssuna, merina),

en jör hvorttveggja, og er það hið sama orð og eh, eho á

fe., og ehu á fþ., equus á latn., hippos á gr., aszva á

lettnesku, aspa á persnesku, afvas á fornindversku, sem alt

sýnir, hve gamalt orðið er, að það skuli finnast í flest-

um ariskum málum. Nú er það fyrir löngu horfið úr daglegu

tali, en þö segjum vér enn jdreykr, og í skáldamáli er hestrinn

einatt kallaðr jdr. þegar mannanöfn eru sett saman af þessum

stofni, er »r« vanalega slept, er samhljóðandi fer á eptir (J<5--

steinn, Jödís, Jófríðr), en haldið optast, er hljóðstafr (eða h) fer

á eptir (Jórunn, Jóreiðr — fyrir Jór-heiðr) ^). p6 er y>r« líka

felt úr nöfnunum Jóarr og Jólfr (stytt úr Jó-áifr eða Jórúlfr),

en þau eru nú fyrir löngu lögð niðr. Hin fyrnefndu eru aptr

tíðkuð sumstaðar enn í dag, en þó ekkert algeugt nema Jór-

unn, og hafa fieiri tíðkazt í fornöld, (t. d. Jófreyr, Jófreðr,

Jógeir, Jógrímr, Jókell; Jólinn, Jóra)*'*). í>au er þó miklu þjóð-

legri og fallegri en sá sægr af Gyðinganöfnum með upphafinu

Jó- sem nú er kominu inn í mál vort (Jóhaunes — Jóhann —
Jón, Jósías, Jóel o. m. fl.) og er stundum verið að skeyta þau

saman við íslenzka orðstofna, þótt það fari einatt ófimlega, sem

^ þetta er valla svo; jór- í þessum nöfnum hlýtr að vera annar

orðstofn en jó- og er líklega samandregið úr eofor (= þ. eber).

Sbr. Bugge Ark. X, 179. F. J.

' Hjá Grikkjum hinum fornu tíðkaðist mikill fjöldi nafna, sem leidd

eru af hinu gríska nafni hestsins (hippos) bæði karlmannanöfn,

svo sem Hippias, Hipparchos, Hippokrates, Hippomedon (sbr. Jó-

freyr og sækonungsnafnið Jórekr), Hippolochos, Hipponax, Hippo-

noos. Chrysippos, Hermippos, Kallippos, Filippos, og kvennanöfn,

svo sem Hippodameia, Hippolyte. Levkippe, Menippe, Xanþippe, og

sýna þau, að Grikkir hafa haft miklar mætur á hestum, eins og

forfeðr vorir. Fáein nöfn fmnast 1 fornmáli voru, er hafa Hross-

að forhð, svo sem Hrosskell, og hafa þau einnig verið til hjá

þjóöverjum (Rospert, Roselm, Rossmund) og liklegast er, að af

þeim rótum sé runnið kvenmannsnafnið ^Rosamunda* (heldr en

af lat. rosa o: rós og mundus o: hreinn), en svo er nefnd á

latnesku dóttir Kunimunds Gefðakonungs, er Alboin Langbarða-

konungr hertók og gekk að eiga.
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von er, því að svo ólíkar tungur eiga jafnan illa saman, en þó

má samsetningin verða íslenzkuleg, ef eigi er tekið annað úr út-

lenzku nöfnunum en samstafan Jó-, sem getr eins vel verið ís-

lenzk.

79. Karl er fornt nafn og víðfrægt og altítt meðal allra

germanskra þjóða, en virðist í fyrstunni hafa verið tíðkanlegast

hjá í>jóðveríum. í>ó var það líka snemma tíðkað hér á Norðrlönd-

um, en finst samt fremr sjaldan í fornsögum, og sýnist helzt

hafa átt heima hjá Gautum (og Svíum), enda varð það síðan

mjög algengt í Svíariki, eins og kunnugt er. f>ó að það sé

varla annað en tilbúningr Jóhannesar Magni, hins síðasta ka-

þólska erkibiskups að Uppsölum, er ritaði mjög ýkta sögu Svía-

konunga, að það hafi í heiðni verið 6 Svíakonungar með Karls-

nafni, þá bendir þó ýmislegt á, að nafnið hafi gengið í ætt kon-

unga og jarla á Gautlandi, því að auk þess sem Saxi nefnir

Karl jarl á Gautlandi samtíða Fróða (V.) Danakonungi, þá er

Karl Svíakonungr nefndr í rímum af Hjálmari og Grími, og Karl

er talinn með sænskum köppum í Brávalla-bardaga, og svo er

sagt frá því í írskum ritum (sjá Steenstrup: Norm. III. 161) að

í Brjánsbardaga (1014) hafi verið konungsson frá Norðrlöndum

(Lochlann), Karl (Carhis, Ciarlus, Caralus) að nafni (sonr Ei-

ríks og bróðir Önundar eptir Munch: N. F. H. I. 2., 647. bls.),

og eru meiri líkindi til, að hann hafi verið frá Svíaríki, en frá

Noregi eða Danmörku. Ennfremr nefnir Njála (29. kap.) Vandil

og Karl, víkingahöfðingja »úr Gautlandi austan«, er féllu í or-

ustu við Gunnar á Hlíðarenda ura 973, og seinna nefnir sama

saga »Sörkvi karh, er í>orkell hákr hafi farið til lags með í

Svíþjóð, og er það merkilegt, því að seinna kemr Karls-nafnið

fram í konungsætt þeirri, er korain var frá SörJm Kolssyni

(Svíakonungi 1132—1156). Karl er líka nefndr meðal helztu

Væringja í Garðaríki 907 og 911 (hjá Nestori), og á 12. öld fer

nafnið að verða algengt meðal höfðingja i Svíaríki (Karl jarl Sóna-

son á Gautlandi snemma á 12. öld, Karl (VII.) Sörkvisson Svía-

konungr 1161—1167 og Karl Sörkvisson, mágr Sverris Noregs-

konungs, Fms. VIII. 365)^). Hér á landi finst Karls-nafn á

^ Írskar árbækr nefna »Carlus< Ólafs son (hins hvíta), er fallið hafi

867, og er það vottr þess, að nafnið hafi gengið meðal upplenzkra

höfðingja (ef hér er ekki ritviUa fyrir Catillus — Ketill). það finst

líka snemma hér og hvar norðr í Noregi (Karl í Bjaikey Ln. IIL
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^öguöldinni helzt í ætt Grundarmanna í Svarfaðardal, er töldu

kyn sitt til Herröðar Gautajarls (sjá Svd. 10. k.), og á 12. öld

lifði Karl ábóti Jónsson á f>ingeyrum, höfundr Sverrissögu, en

nafnið mun samt aldrei hafa orðið algengt meðal vor, og þeir

fáu, er nú heita svo, hafa líklega íiestir verið heitnir eptir út-

lendingum, beinlínis eða óbeinlínis. |>ó er þetta forna nafn

fallegra og þjóðlegra en mörg önnur, sem meira tíðkast hjá oss,

en aldrei ætti að skrifa í upphafi þess. fað er alveg sama

orð og harl (o: karlmaðr), á fþ. Gharal, á þ. Kerl, á fe. ceorl,

ög liggr upphaílega í því orði karhnensku-ljýöing, en svo var

það haft í fornöld um meðalstéttina »harla-œUir^ (sjá Rígsþulu)

o: frjálsa bændr og verkmenn, gagnstætt fórlum (hermönnum)

annarsvegar og þrœlum hinsvegar, og loksins fekk orðið •»]carU

merkinguna gamalmenni (sbr. kvenkynsorðið »/cer?mp«, sem af

því er dregið), og er sú þýðing nú almennust hjá oss. Af

»KarU var aptr dregið Karli, sem finst hér og hvar í fornrit-

um, en er nú lagt niðr, eins og samsettu nöfnin Karlshöfuð og

Karlsefni, sem hafa, ef til vill, verið að eins auknefni í fyrst-

unni (sbr. porfinnr karlsefni), en orðið síðan aðalnöfn. Hjá

|>jóðverjum tíðkuðust líka Karlmann og Karlfrid, og hjá þeim

var Karlsnafnið tíðkað frá alda-öðli^), og hefir breiðzt þaðan

víðsvegar út um lönd (lat. Carolus, sp. Carlos, ít. Carlo, fr. og

e. Charles). Af því eru leidd kvennanöfnin: Carolina (lat.) og

Charlotta (fr.).

80. Kárr var eigi mjög fátítt mannsnafn í fornöld, þótt

það tíðkist nú eigi framar, en algengara var þó Kári^ sem

dregið er af sama stofni, og finst það enn sumstaðar meðal vor

(enda er það frægt af Njálu). Fáein samsett nöfn endast á

-Mrr, en ekkert þeirra tíðkast nú nema Styrkár(r), sem er þó

mjög sjaldhaft nafn. Um merkinguna í þessum stofni er vandi

að segja, enda eru þessi nöfn einkennileg fyrir Norðrlönd, og

fátt til samanburðar, kann og vera, að hér sé um tvo stofna að

11., Karl mærski Hkr. 409; en gæti þó veriö komið af Gautlandi,

eins og ætt Karls hins rauða.

* Fyrsti þjóðhöfðingi hjá Forn-Frökkum með því nafni mua hafa

verið Karl Martell (f. um 690), en rúmri öld fyr hefir verið uppi

konungr nokkur á Englandi (Mercia), sem Beda nefnir Cearl eða

Ceorl (Mon. h. Br. I. 166), og 851 er nefndr þar Ceorl (jarl, Mon.

h. br. 1. 346).
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ræða, er slengt haíi verið saman. Lundgren (Upps. 18—19)

ætlar, að Kárr, Kári og Kára sé dregin af lýsingarorðinu lcœrr

eða samstofna við það; en þetta er rangt. í>að er kunnugt, að

liðr á hári kallast Jcárr og kárhöfðaðr þýðir s. s. hrokkinhærðr,

og þaðan er nafnið runnið. Kárhöfði er nafn á risa í »Brand-

kr.« og auknefni í Bp. 1. 486, sbr. Bp. II. 7. Svo segir í forn-

um fræðum (Fas.^ II. 3, Flat. 1. 21), að Fornjótr jötunn átti 3

sonu, er hétu Hlér, Logi og Kári, og réð Hlér fyrir sjönum,

Logi fyrir eldinum, en Kári fyrir vindinum, og töldu margir

fornkonungar í Noregi ættir sínar til sonar hans Jökuls eða

Frosta. Kári var eptir þessu nafn á höfðingja vindanna hjá

fornmönnum, og táknar svo opt vindinn sjálfan, (Sn. E. II. 486).

Sbr. auknefnin »þunnkárr«, »gullkárr«, og lýsingarorðin »afkárr«,

ssvipkárr*, varkárr«^).!

81. Ketill var eitt með algengustu karlmannanöfnum hjá

forfeðrum vorum á landnárastíð; er merking þess auðsæ, og er

líklegt, að það standi í sambandi við fornan átrúnað, því að

ketillinn var nauðsynlegt áhald við allar bldtveizlur (sbr. nafnið

Bolli). En verið getr líka, að menn hafi stundum kallað hjálm-

inn ketil, og hafi því KetiII getað táknað mann með hjálm á

höfði, eins og »Ketilhöfði<i:, er fiust á sænskum rúnasteinura

(Noreen: Upps. 207). Saraa nafn tíðkast líka í fornöld bæði

hjá |>jóðverjum (Chezil) og Forn-Englura (Cytel). Stofninn er

JcatiP) (katl), sem kerar frara í þágufalliau Katli og í kven-

mannsuafninu Katla, en »í« veldr hljóðvarpinu, í viðlið sam-

settra nafna er KetiU dregið saman og stytt í -keli (d. og s.

»kil«) t. d. Arnkell, Askell, Eafnkell, porlcell. þessi nöfn eru

nú miklu fátíðari en í fornöld, og ekkert þeirra má heita al'

gengt, nema ef vera skyldi J>orkelI, en þó finnast hin, sem

nefnd hafa verið, líka á stangli, og sömuleiðis kvennanöfnin

Ketilríðr og forkatla. Mörg fleiri nöfn af þessum stofni tíðk-

uðust fyrrura (Ketilbjörn, (Írímkell, Hallkoll, Steinkell o. ti.), og

voru þau í fyrstunni ekki dregin saraan, sem sjá raá af fornvís-

^ Hjá Dönum hefir tíökazt nafniö Óðinkárr, og er svo nefndr sorir

Tóka jarls á Vindlandi (Pálna-Tóka ? ?) eða ^ Tóka Gormssonar

er féll á Fýrisvöllum (SliR. 49n).

* Orðið er víst sama sem hið latneska calillus, sem Germanar munu

hafa tekið upp eptir Rómverjum snemma á öldum, og samlagað

sinu máli. .
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um, heldr sögðu menn Arnketill, Hrafnketill o. s. frv. eins og

Forn-Englar sögðu Grimcytel, Óscytel o. s, frv. — Svíar og

Danir sýnast þó snemma hafa stytt nöfnin og sagt Stenkill,

Æskill 0. s. frv. Samsett nöfn, þau er byrja á Ketil-^ virðast

hafa tíðkazt miklu meira hjá Dönum og einkum hjá Svíura,

heldr en hjá Norðmönnum (og Islendingum), og voru þar til

Ketildór, Ketilmundr, Ketilfríðr Kefcilríðr, Vígl.; Ln. 11. 8.

Mb.), Ketillaug o. fl., en Ketilbjörn finst hjá öllum þessum

þjóðum.

82. Klœiigr (upphaflega Klœingr), er var tíðkanlegt manns-

nafn í fornöld, en er nú mjög fánefnt, mun vera dregið af Jdó^

og þýða þann, sem getr klófest eitthvað og haldið því föstu.

83. Knútr. petta nafn var í fornöld algengast í Dan-

ffiörku, og var sú sögusögn um uppruna þess, að þrælar Gorms

Danakonungs hins barnlausa hefði fundið fagrt sveinbarn í skógi

nokkrum, sveipað dúki, er var knýttr saman á bjóstinu, en í

knútinum voru 8 gullhringar (aðrir segja, að knútr mikill hafl

verið í limunum uppi yfir þvi, og flngrgulli knýtt í silkidregil

um enni þess, sbr. Fms. I. 112—113. og Fms. XI. 2.), færöu

þeir konungi sveininn, en hann tók hann sér í sonar stað og

kallaði Knút af knúti þeim, er barnið hafði með sér. pessi

Knútr (hinn fundni) varð síðan konuugr eptir fóstra sinn, og

er sagt, að Gormr sonr hans bafi fóstrað son Sigurðar orms í

auga, og kallað hann Knút eptír föður sínum, en sonr þess

Knúts hafi verið Gormr hinn ríki Danakonungr (f nál. 940).

í>að er víst, að faðir Gorms ríka hét Hörða-Knútr, og gekk

Knúts-uafnið eptir það í ætt Danakonuuga, og komst þaðan

fyrst til Svíþjóðar og síðan til Noregs; mun það einkum hafa

stutt að útbreiðslu þess, að Knútr Danakonungr Sveinsson (1080

—1086) og Knútr lávarðr voru teknir í helgra manna tölu. I

Noregi kemr nafn þetta fyrst fram (seint á U. öld) í ætt Erl-

ings Skjálgssonar á Sóla, er var tengd Sveini Úlfssyni Dana-

konungi, og á íslandi fer það að tíðkast á 12. og 13. öld (Bisk.

I. 366, 529), en þó ber þess að geta, að Knútr er nefndr í Ld,

32—35. k., og heflr hann verið uppi á 10. öld, áðr en nafnið

útbreiddist nokkuð til muna í Danmörku, og er það nokkuð

kynlegt, og gefr grun um, að raaðr þessi hafi í rauninni heitið

eitthvað annað (t. d. Knöttr, og verið af ætt Sléttu-Bjarnar)

eða að ^hnútr« hafl verið auknefni hans, eins og sumra seinna.

(Dæmi: Jón knútr (kútr) Grænlendingabiskup, Símon knútr í
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Sturl^ III. 35). Annars finst samsvarandi nafn (Chnuz) hjá

Almönnum á Suðr-J>ýzkalandi á 8. öld (G. Storm). Nú heita

mjög fáir hér á landi Knútr, en þó finst nafnið hér og hvar á

stangli.

84. Kolr var tíðkanlegt mannsnafn í fornöld, og sömu-

leiðis Kollrf en eigi eru þau af sama stofni runnin, því að orðið

hoUr merkir (kollótt o: hornlaust eða hárlaust) höfuð, eins og

kunnugt er, en >^Kolr« er skylt orðinu kol, sem runnið er af

sagnorðinu hala (verða haldr) og þýðir upphaflega það sem

orðið er kalt, en hefir verið heitt (sbr. 8n. E. I. 56 [Grra. 37.]:

*en undir bógum hestauna (er drógu kerru sólarinnar) settu

goðin tvá vindbelgi at hœla þá, enn í sumum fræðum er þat

kallat ísarnkoU). Af »kala« er dregið »Kali<s er einnig var

haft sem mannsnaín í fornöld, og skiptist á við Kols-nafnið í

ætt forleifs spaka á Ogðum. (Sæbjörn forleifsson átti son er

Kali hét, en sonr hans hét Kolr, og hans son aptr Kali, er

seinna varð Orkneyjajarl og nefndist þá Eögnvaldr, en var þá

optast kallaðr Rögnvaldr kali). Af þessu kynni að mega ráða,

að Kolr og Kali væri skyld nöfn, en þó virðist svo sem menn
hafi einkum haft lit kolsins fyrir augum, er þeir kölluðu ein-

hvern Kol, því að bæði er nafn þetta opt valið (svörtum) hálf-

tröllum í skröksögum (Fas. II. (^orst. s. Vík.), III. (Hálfd. s. E.),

og (svarthærðir o: írskir) þrælar eru í sönnum sögum ein-

att nefndir þessu nafni (sjá íslb. 3. k., Nj. 36., GísL 2. bls.,

sbr. þrælsnafnið Svartr Ln. II. 24 (111. 4), Gisl. 46. bls., Nj.

36. k., Eb. 26. k.), og svo sýnir líka auknefnið »kolbrún« það,

að í samaettum nöfnum getr hol- þýtt eitthvað svart eða dökt.

Kolbeinn merkir þess vegna svartfættan mann, og Kolskeggr

svartskeggjaðan (sbr. í>orsteinn holsheggr, Ln. II. 9, afi fórarins

svarta). Mörg samsett nöfn, sem byrja á Kol- tíðkuðust í forn-

öld^), en nú eru þau flest lögð niðr, eða þá lítt tíðkuð, svo sem

karlmannsnafnið Kolbeinn og kvennanöfnin Kolfinna og Kol-

þerna.

85. -laug. fessi orðstofn er algengr í viðlið samsettra

nafna, og það bæði karla og kvenna, þótt hann virðist reyndar

eiga betr við kvennanöfn, með þvi að laug er kvenkent orð, eu

^ Algengust virðast þau hafa verið hjá Norðmönnum (og Islending-

um), en þó hafa þau líka fundizt í Danmörku, og >Colo« kemr fyrir

í fornþýzku (0. N.).
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það þýðir bað (kerlaug = bað í keri) eins og kuanugt er, og

sagnorðið að lauga þýðir að þvo. Nöfn þessi virðast því lúta

að hreinlæti og hreinleika, en hins vegar er all-líklegt, að þau

standi í nánu sambandi við fornan átrúnað, því að Vanir »hin

svásu goð « eða » ginnregin «
,
sem koma ávalt fram jafnhliða

Asum í goðsögnum, eru opt kendir við gróðrarvökva (== aur

þann, er askr Yggdrasils var vökvaðr með úr Urðarbrunni, sbr.

V. R.: Germ. M. I. 104, II. 35—37, 196) eða vötn og sjö

(Hænir er kaliaðr »aur-konungr«, Njörðr ræðr fyrir sjö, og Freyr

fyrir regni og þar raeð ávexti jarðar), og gæti því vel verið, að

orðin laug og veig væri þaðan komin inn í mannanöfn (eins og

Gísli Brynjúlfsson hefir tekið fram í N. Pél XIII. 75). Eptir

Alvíssmálum (34. er.) kalla Vanir styrkjandi og nærandi drykk

vetg, en jötnar hreina laug (lögp). Karlmannanöfn af þessum

stofni eru eigi mjög tíð í fornritum vorum, nema helzt Guð-

laugr og Gunnlaugr (þó finnast hka Herlaugr, Hrollaugr o. fl.),

en kvennanöfnin eru miklu fleiri og tíðkanlegri, t. d. Áslaug,

Geirlaug, Gjaflaug, Guðlaug, Snælaug eða Snjálaug, Svanlaug,

f>órlaug, sem öll tíðkast enn í dag, ásamt fleirum, er eigi finn-

ast í fornbókum, t. d. Berglaug, Jólaug (rangt Jórlaug), Sigr-

laug. Aptr eru sum forn kvennanöfn af þessum stofni lögð

niðr, t. d. Arnlaug, Droplaug, Oddlaug, en þau ætti þó sem flest

að haldast við, því að þau eru fögr og þjóðleg, þegar þau eru

óafbökuð, en helzt ætfci menn ekki að taka upp fleiri karlmanna-

nöfn af þessum stofni, en þau, sem forn heimild er fyrir. Miðr

rétt mun vera, að skrifa Gunnlögr, Guðlög o. s. frv., þótt »lögr«

sé líkrar merkingar og ^laug«, og orðin h'klega skyid. í þýzku

virðast þessi nöfn og hafa átt heima, að minsta kosti finnast

þar kvenmannanöfnin Gundlaug, Hruodlauge (Hróðlaug), Swana-

loug (Svanlaug).

86. Leifr var tíðkanlegt karlmannsnafn í fornöld, og al-

kunnugt af Leifi hepna, sem fann Vínland hið góða. Stofninn

kemr fram í sagnorðunum ^leifa<í (skilja eptir) og y>Ufa« (vera

eptir, vera afgangs, sbr. leif, ft. leifar). Sami stofn er í seinni

hluta talorðanna ellifu og tólf (á þ. eilf, zwölf, upphafl. einlif,

zwolif, á gotn. ainhf, tvalif o: einn lifir, tveirlifa, nl. þá er tugr

dregst frá). Leifr merkir þá þann sem er eptir, þann sem lifir.

Mörg samsett nöfn, karla og kvenna, eru dregin af þessum

stofni, og eru eigi allfá þeirra tíðkanleg enn í dag, en flest fá-

tíð, nema karlmannsnafnið forleifr, og kvennanöfnín Guðleif,
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Ingileif og Sigrleif, sem mega þó ekki mjög algeng heita. Svo

hefir -leifr breytzt í -láfr (-lafr) í hinu algenga nafni (Óláfr

=) ölafr, upphaflega Áleifr, Óleifr (hjá Svíum og Dönum Ólúfr,

seinna Olof, Oluf), og viðliðrinn -lifr í Eilífr er einnig af sama

stofni, enda virðast Svíar (en ekki Danir) hafa borið þetta nafn

fram EJáfr, seinna Elof. Hjá Forn-Englum voru nöfn þessi

rituð Anláf, furláf, Egláf (Eiláf = Eih'fr) o. s. frv., enda sam-

svaraði viðliðrinn -láf hjá þeim -leifr hjá oss. Alkunnug er

sagan um það, hvernig fóstbróðir Ingólfs landnámsmanns Arnar-

sonar fekk Hjörleifs-nafnið. Hann hét í fyrstu Leifr, en er hann

var í hernaði á írlandi, fann hann »jarðhús mikit, þar gekk

haun í, ok var myrkt, þar til er lýsti af vápni því, er maðr helt

á; Leifr drap þann mann ok tók sverðit ok mikit fé annat,

siðan var hann kallaðr Hjörleifr^ (Ln. L 5) í>essi saga sýnir,

hvernig samsett mannanöfn hafa stundum komið upp, og er að

því leyti merkileg, en þó hefir Hjörleifs-nafuið verið til lönga

fyrir íslands byggingu (Hjörleifr Hörða-konungr hinn kvensami

Ln. IL 19).

87. Leikr flnst varla sem mannsnafn út af fyrír sig (sbr.

þó n. Leik (BSt.) og d. Leiki (Leko), fþ. Laico 0. N.), en er

haft fyrir viðlið í nokkrum samsettum nöfnum, en sjaldséð í

forlið. (í>ótt kvenmannsnafnið Leikný (Lecný) finnist (Ln. III.

18), þá kann því að vera vikið úr ónorrænu nafni, því að kona

sú, er þetta nafn bar (móðir Finna forgeirssonar Ljósvetninga-

goða), er sögð »útlend«)^). Orðið leihr er algengt og táknar at-

höfnina að leika, svo að Ásleikr þýðir þá leik Ásanna, Gunn-

leikr leik orustunnar o. s. frv. En það er athugavert við þessi

nöfn, að tvíhljpðrinn »a« breytist opt í »á« á sama hátt sem

tekið var fram um samstöfuna leif í nafninu Oleifr = Oláfr.

í>annig er Aslákr miklu algengara en Asleikr, og eins er |>or-

lákr algengara en f>orleikr, en hvorttveggja er sama nafn að

uppruna. Nú eru þessi nöfn flest lögð niðr, nema ísleikr, sem er fá-

nefnt^ og porlákr, sem heita má algengt nafn, þótt það sé ekki eins

algengt og líklegt væri, þar sem helgr maðr hér á landi bar það

nafn, (porlákr Skálholtsbiskup 1178—1193), en nöfn dýrðlinga

^ Annars hittast einstök nöfn sem byrja á Leik- hjá Dönum og Sví-

um (Likviðr Dietr., Munch: N.F.H.; Laikfruðr, Lilj. 1429, d: Leik-

Yiðr og Leikfröðr, sbr. og Leiknir Lilj. 1570; Eyrb. 25.).
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náðu optast mikilli útbreiðslu, eins og sjá má af Guðmundar og

Jóns nafni.

88. -liði hefir verið haft fyrir viðlið í 4 samsettum karl-

mannanöfnum: Hafliði, Vestliði, Sumarliði, Vetrliði^). J>essi við-

liðr er dre^nnn af sagnorðinu Uða s. s. fara, halda áfram. og

því er lík þýðing í -liði og -fari, Vestliði er þá sá, sera fer

vestr, og Sumarliði sá, sem er á ferð á sumrum, og hafa þessi

nöfn að líkindum verið í fyrstunni höfð um víkinga, er einatt

herjuðu (á sumrum) um Vestrlönd (Suðreyjar og Irland), enda

eru víkingarnir stundum kailaðir beinlínis »Sumarliðar« í vest-

ræuum árbókum (Chrou. Pict. um árin 954—962: »Classi Suraar-

lidiorum occisi sunt«). Sumarliða-nafnið var og altítt hjá Norð-

mönnum á Vestrlöndum (svo hét t. d. elzti sonr Sigurðar

Hlöðverssonar Orkneyjajarls, Hkr. 323., Ól. s. h. 99. k.) og

hélzt þar við lengi fram eptir öldum. Vetrliði hefir, ef til viU,

getað táknað víking í vetrarsetu, en hitt er víst, að björninn

var nefndr vetrliði (þegar hann lá í híði sínu?, enda má vel

vera, að hann hafi líka verið nefndr sumarliði, þegar hann var

á kreiki á surarum, og sumarvíkinginum verið síðan jafnað við

hann, en aptr hafi víkingi þeim, er »Í3Ínn hafði elt á land« og

varð að »una þar vetrinum kalda«, verið jafnað við björn í

híði). Af þessum nöfuum tíðkast nú ekki önnur hjá oss, en

Hafliði og Sumarliði, og er þd hvorugt algengt.

89. -liim. í fornöld tíökuðust ýms sarasett kvennanöfn,

sem enduðust á -linn, á þýzku -liud (í latneskum ritura -lindis

og -linda), og þykir mér vatasamt, hvort það sé sama orð

og lind á voru máli (o: lindiÍYé eða vatnsZmd), því að það orð

verðr aldrei að linn, heldr er hitt ef til vili líklegra, að -linn

sé stofninn í linnr (ormr, höggorrar, dreki), og má það að vísu

virðast kynlegt, að slíkt orð skuli vera notað til kvennanafna,

en þó eru þess eigi allfá dæmi, að fornskáldin hafa jafnað hin-

um leiptrandi augum kappa og tignarmanna við orrasaugu (svo

sem þá er drotning Níðaðar segir um Völund: »ámun eru augu

ormi þeira enum frána«, Völ.kv. 17. eða Sighvatr skáld kallar

augu Óiafs helga »ormfrán« Hkr. 491), og 1 Rígsþ. stendr svo

um ættföður hermanna og konunga: »8vein ól Móðir 1 silki vafði

' Nöfn þessi inunu lítt eöa ekki hafa tíðkazt meö Dönum og Svíum.

en aptr fiiinast bjá þeiin fáeiu nöfn meö viðliönum -fari: t. d.

Náttfari (0. N.), Véfai-i (Dietr., Rv.).
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jösu vatni
|

Jarl létu heita
|
bleikt var hár

|

bjartir vangar
[
ötul

váru augu
|
sem yrmlingi«. Má og vera, að menn hafi jafnað

saman skrautlegum búningi ríkiskvenna og hinum »fránu« (glitr-

andi) hömum ormanna, enda héldu menn líka, að þeir lægi á

gulli og kendu gullið við þá. fað styrkir líka þessa skoðun, að

í Hkv. Hjörv. er fögr konungsdóttir nefnd Sigrlinn og faðir

hennar Sváfnir, en það er ormsnafn og þýðir þann sem svæfir.

Fóstri Sigrlinnar hét Fránmarr, og bendir nafn hans á hið

sama. í þýzku finst Sigilind (Siegelind, svo er þar nefnd móðir

Sigurðar Fáfnisbana), og er það alveg saraa nafn og Sigrlinn;

ennfremr Anselindis (Áslinn), Bauglind (Bauglinn), Fridulind

(Friðlinn), Theudelinda (fjóðlinn), en eigi finnast þau nöfn í

fornritum vorum, þótt vel geti verið, að þau hafi verið tíðkuð

langt fram í forneskju, eins og Sigrlinn, enda finst eitt nafn af

þessum stofni hér á landi á 12. öld, nl. Jólinn (Bp. I. 646), og

. sýnir það, að sum þeirra hafa lengi haldizt við, en ekkert af

þeim er nú tíðkað, og hefði því vel mátt sleppa að nefna þau

hér, með því að eigi er líklegt, að þau verði tekin upp aptr,

þótt mörg sé tíðkuð, sem ósnotrari eru, en með því að vera

má, að þessum orðstofni hafi verið blandað saman við stofninn

"lín (Sigrlinn t. d. orðið að Sigrlína), þá hefir þótt réttara að

geta þeirra. í>að er eigi heldr óhugsanlegt, að norrænum nöfn-

um af þessum stofni — svo sem Auðlinn (Eðlinn) eða Eylinn —
hafi verið blandað saman við gríska nafnið Helena — Elena —
Eh'n (Elinn)i).

90. -lín er orðstofn, sem finst í fám kvennanöfnum, og er

óvíst, hversu forn þau eru, með því að þau eru sjaldséð í forn-

ritum. Annaðhvort eru þau dregin af gyðjunafninu Hlín (Sn.

E. I. 116, Vsp. 53, sbr. Germ. M. II. 278) eða þó heldr af lini,

er konur höfðu einkanlega til klæðnaðar, og eru opt kendar við.

Lína finst sem konunafn hér á landi á 12. öld (Ln. II. 27), og

Eandalín (af rönd = skjöldr) er sagt að Áslaug, drotning Kagn-

ars »Ioðbrókar« hafi kallað sig, er hún bjó sig sem skjaldmey,

og fór í hernað. Eptir þessari sögu mun Pilippus Sæmundar-

son frá Odda (f 1251) hafa tekið nafnið, er hann lét dóttur

í danska fornkvæðinu um Svend Vonved (= Sigurð Bvein eða

iTá/Viisbana ?) er móðir hans kölluð Adelin eða Ellind (= Auð-

linn?).
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sína heita Randalín (hún giptist 1250 Oddi fórarinssyni, hélt

búi á Valþjófsstöðum eptir fall hans 1255 og hefir orðið yfir

100 ára, ef hún er sú Eandalín Filippusddttir, er ísl. A. (VIIL

354) telja dána 1348). Nafn þetta er nú mjög fátítt, enda eigi

viðkunnanlegt, og sama er að segja um Veigalín, sem er rétt

kvenkenning, en miðr fallið til að vera nafn, og Svíalín, sem

tekið er eptir útlendum miðaldakvæðum eða riddarasögum. Lína

hefir líka verið haft sem viðliðr í ýmsum samsettum nýgjörv-

ings-kvennanöfnum, t. d. Berglína, Friðlína, sem eru mjög fátíð,

og Sigrlína, sem er nokkru tíðkanlegra, en þótt þau sé ekki

beinlínis rangmynduð, þá hafa þau enga forna heimild við að

styðjast, og væri réttara að taka upp í þeirra stað fornu og

þjóðlegu nöfnin: Berglinn, Friðlinn, Sigrlinn.

91. Ljótr og Ljót voru tíðkanleg nöfn í fornöld, einkum

hið fyrnefnda, og enn tíðari voru samsett nöfn af þeim stofni,

t. d. Arnljótr, Úlfljótr, l^orljótr, Ljótólfr, Bergljót, Ljótunn, og

enn er Lýtingr af sömu rótum. Líklega hafa nöfn þessi verið

í fyrstu tekin upp með tilliti til hermanna, er vekja ógn hjá

óvinum sínum, og gjöra þeim Ijótan skaða, og með því að konur

gengu stundum í bardaga í forneskju (valkyrjur, skjaldmeyjar)

þá er eigi svo undarlegt, þótt slík nöfn væri líka gefin þeim.

Hjá fjóðverjum tíðkuðust einnig nöfn af þessum stofni, t. d.

Liuzo, Adalleoz, Kaginleoz o. s. frv, (orðið Ijótr er á fþ. liuz,

leoz, liut). Aldrei munu nöfn þessi hafa verið tíð hér á landi^),

og nú eru þau flest lögð niör, en þó tiðkast sum enn 1 dag, svo

sem Arnljótr, Bergljót, Ljótunn, og ætti enginn 'að fælast þessi

fornu og þjóðlegu nöfn.

92. Loptr er tíðkanlegt karlmannsnafn bæði að fornu og

nýju; mun það vera dregið af lopt og var eitt af nöfnum Loka

(Hyndl. 41, Lok. 6, 19), og sömuleiðis eitt af heitum Völundar (Fjölsv.

26), er og var nefndr Byrr (Völ.kv. 12), og Gustr (Sig. F. IL 5)

sjá V. R.: Germ. M. 1. 573, 731), enda flugu báðir í loptinu.

Hér á landi gekk Lopts-nafnið í fornöld í ætt Oddaverja, og

seinna mun það hafa nokkuð breiðzt út frá Lopti Guttormssyni

ríka (t 1432)2), nú er það aptr orðið heldr fátítt. Annað

^ þau hafa fundizt á stangli um öll Norðrlönd, en hvergi margt af

þeim isjá DN., Rv., ON.).

2 í Sýslum. I. 139 er rakin ætt Lopts og nafn til Lopts Svartssonar

Bp. I. 679, sem líklega heíir verið af ætt Oddaverja.
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nafn af þeásum stofni er Lopthæna, sem er upphaflega álfkonu-

heiti (úr Hrafnistu-ætt? Safn 1. 209), og hefir haldizt við fram

á vora daga, þótt það sé óviðkunnanlegt.

93. Lýðr finst varla í fornritum vorum sem mannsnafn^),

en er algengt orð í merkingunni þjóð, almenningr (og líka haft

í Eddukvæðunum í merkingunni maðr, Vsp. 51., Akv. 12) sama

sem Ijöör^ á fe. leóð, á þ. liud, leud, leut (Leute). Meðal

J>jóðverja tíðkuðust ýms nöfn af þessum stofni, t. d. Leuthari,

Liudhar, Liudher, Liider, sem ætti á vora tungu að vera Lýðarr

.(samsett af lýör og liarr = þjóðhetja), en hefir breiðzt út til

Norðrlanda frá f^ýzkalandi í orðmyndinni Lyder, og svo hefir

það komizt frá Dönum til vor í sömu mynd (með ætt Lýðs

danska, Safn IL 136) og »Lyder« orðið að »Lýðr«, sem nú tíðk-

ast sumstaðar hér á landi. þótt það sé eigi algengt nafn. Enþað
getr eins vel verið íslenzkt og danskt, því að orðið er íslenzkt,

þótt nafnið sé til vor komið frá útlöndum^), og hafi svona breytzt

í meðförunum.

94. Magn-. f>essi stofn, sem þýðir styrk {magn = megin)

finst í fáum íslenzkum mannanöfnum að fornu, nema karlmanns-

nafninu Magni og kvenmannsnafninu Magnhildr. sem eru þó

bæði fátíð, en hjá Svíum finnast fleiri (t. d. Meginfastr, Megin-

þór, Meginn DS. 0. N.), og í þýzku er til mesti fjöldi nafna af

sama stofni (magn og megin = gotn. og fþ. magan, fe. mægen)

t. d. Maganbrecht, Mainbert; Maginfred, Mainfred (Manfred);

Maginhard, Mainhart; Maginburg; Maginhild (= Magnhildr).

r

1 Sturl.^ 2. 34, 1. 97 er imfnið Liðr, en það mun vera annars upp-

runa (liðr = limr, sbr. mannsnafnið Leggr, en þeir voru brseðr

Liðr og Leggr).

Annað nafn af útlendri rót, sem komið er hér upp á síðari öld-

um, er kvenmannsnafnið Lilja, dregið af latneska orðinu lilium

(nafninu á blómi því, er vér köllum lilju). Rptir að blóm-nafnið var

hér alkunnugt orðið, virðist kvenmannsnafniö hafa komið upp, og

má vera, að kvæðið Lilja, er varð þjóðfrægl sem kunnugt er, hafi

átt nokkurn þátt í iitbreiðslu þess. þó finst nafnið i Riddara-rím-

um (Filpó-rímum) og má jafna þvi við nöfnin Flores og tílanki-

flúr, því þetta eru h'ka nöfn á blómum, sbr. einnig útlenda kven-

mannsnafniö Rósa. sem er enn algengara hjá oss en Lilja, en

upphaflega blómnnfn eins og hitt. Á 17. öld var Lilju-nafnið farið

að tíðkast (Bp. IL 301), og nú má það heita algengt á Norðrlandi,

en annarsstaðar fremr fátítt.
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Latneska nafnið Magnús (= raagnus, mikill), sem nú er eitt

með algengustu karlmannanöfaum hér á landi, er af öðrum rót-

um runnið í fyrstu. Nokkur samsett kvennanöfn, sem bafa á

siðustu tímum myndazt af þessu nafni (Magnús), geta verið ís-

lenzkj þótt þau sé eigi forn, og sum eigi sem liðlegust, t, d.

Magnbjörg, Magndís, Magnfríðr, Magnlaug.

95. -mami — stofninn í maör, upphaflega mannr — er

sjaldhaft í norrænum mannanöfnum, og finnast varla önnur nöfn

í fornsögum vorum, er af þeim rótum eru runnin, en Askmaðr,

Lögmaðr og Vestmaðr, og þó öll fátíð, og nú lögð niðr fyrír'

löngu. Hjá Dönum og Svíum hefir tíðkazt Manni (V. Th.,

0, N., DS.), og ýms nöfn raeð viðliðnum -man (se,m hefir verið

blandað saman við viðliðinn -mundr), og munu flest þeirra vera

komin úr þýzku. Hermann er þýzkt nafn, sem befir verið farið

að tíðkazt í Danmörku á 12. öld (0. N.). og síðan komizt

bingað (snemma á 15. öld eða fyr, Árb. Esp. IL 18, 64, Safn I,

121). Fáein önnur áþekk nöfn (t. d. Ármann, Kristmann o. fl.)

hittast líka bér og hvar meðal vor, en þau eru ekki eiginlega

íslenzk, og Ármannssaga er engin fornsaga, beldr tilbúningr frá
r

17. eða 18. öld, tengd við örnefnið Armannsfell, sem mun af

því dregið, að menn bafa trúað, að ármaðr (álfr eða landvættr)

byggi í fellinu (sjá N. Fél. XIX. 131-136).

96. -rnarr er altíðr viðliðr samsettra nafna, og er upp-

haflega sama orð og lýsingarorðið mmrr (breinn, bjartr, ágætr,

frægr, á gotn. mérs, á i^. mari). Nöfn af þessum stofni eru nú
fá tíðkanleg meðal vor, en þó flnnast þessi á stangli: Bjartraar,

Ingimar, Sigmar, Valdimar (réttara Valdamar), eru þau öll snotr

og ættu að tíðkast meir en nú gjörist, og eins fleiri af þessum

stofni, t. d. Hróðmar. Hinn fyrsti Valdamarr, er sögnr vorar

^eta um, var konungr í Garðaríki (980—1015) og fóstrfaðr

Olafs Tryggvasonar, en þá voru norræn nöfn enn tíðkanleg

^eðal höfðingja í Görðum, einkura í konungsættinni, sem var

kynjuð frá Norðrlöndum (:^Væringjar«). Hjá Slöfum hljóðaði

^iafn þetta Vladimir eða Volodimir, en það var lagað eptir þeirra

^áli, (vlad — volod = vald, eins og grad — gorod garðr,

^n viðliðrinn mir, sem þýðir frið, er algengr í slafneskum nöfn-

^^), en að Valdamarr sé upprunalega germanskt nafn, sést á

tví, að það finst hjá pjóðverjum á 8. öld (Waldamar), og hjá

^estgotum á Spáni á 7. öld (Valdamar(us), sbr. sp. Baldomero).
^rá Valdamari (mikla) Garðakonungi breiddist nafnið út til
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höfðingja á Norðrlöndum, því að sonr hans Jarizleifr (Jaroslav)

lét heita Valdamar (Vladimir), og svo hét líka einn sonr Vísi-

valds Jarizleifssonar. Sá Valdamarr átti Gyðu Haraldadottur

Englakonungs (f 1066) Guðinasouar, og hét sonr þeirra Haraldr,

en Kússar kölluðu hann Mstislav, og var dóttir hans Ingibjörg

gipt Knúti lávarði, syni Eiríks góða Danakonungs; áttu þau einn

son, er Valdamarr hét, og varð hann síðar konungr í Danmörku.

Hann er hinn fyrsti með því nafni hér á Norðrlöndum, að því

er sögur fara af, en eptir það fer nafnið að tíðkast, fyrst í Dan-

mörku, og svo víðara um Norðrlönd, en aldrei hefir það orðið

algengt hér á landi.

97. MáK Af þeasum stofni eru fá íslenzk nöfn dregin,

og finst varla annað í fornbókum en Málfríðr, sem opt er líka

ritað Málmfríðr, og er vandi að segja, hvort réttara er, því

hvortveggi myndiu er forn, og hvortveggi getr verið rétt. En
-

með því, að ýms nöfn, sem byrja á Mál-, finnast í öðrum ger-

mönskum málum, en ekkert sem byrjar á Málm-, þá er líkleg-

ast, að Málfríðr sé upphaflegra en Málmfríðr, og er það líka

vottr hins sama, að Nestor nefnir Málfríði (Malfrid) í Garðaríki,

(aðra) konu Valdamars konungs, er hafi dáið 1000, en úr Görð-

um mun nafnið vera komið í Noreg með Mál(m)fríði drotningu,

er Sigurðr Jórsalafari átti, dóttur Mstislavs (Haralds) Garðakon-

ungs, því að eigi finst það fyr í Noregskonunga sögum né ís-

lendingasögum, enda þekkist það eigi heldr af sænskum fornrit-

um né rúnasteinum (V. Th.: U. R. 77). Frá Noregi mun
Mál(m)fríðar-nafnið svo hafa komizt til Islands snemma á 14.

öld með frú j\iál(m)fríði Árnadóttur frá Aaki, er herra Loptr

fórðarson af MöðruvöUum átti, og eru miklar ættir þaðan komn-

ar, enda virðist nafnið hafa náð meiri útbreiðslu hér á landi á

miðöldunum en í Noregi eða Danmörku (sbr. DN. og ON.). I

þýzku finst Malfrida (Malfred) og skiptist þar á við Amalafrida,

sömuleiðis skiptast þar á nöfnin Malberga og Amalaberga, Meli-

senda og Amalasvinþa (sem hefir jafnvel breytzt í »Melusina*

og er þá orðið óþokkjanlegt, en ætti á ísl. að vera MálsvinU;

sbr. Alsvinnr (Alsviðr), Fjölsvinnr). J>etta sýnist vottr þess, að

Mal- sé stytt úr Amala, en svo var nefndr forfaðir hinnar fornu

konungsættar Austgota, Ömlunganna (Amalunga), eða J>jóðreks

mikla (»piðriks af Bern«) og ættmanna hans. Nafnið Amala

(á ísl. Amli eða Amall?) finst annars ekki á Norðrlöndum og

eigi eru nein merki þess, að önnur nöfn sé af því dregin í voru
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máli, en hjá fjóðverjum linnast möm nöfn leidd af þeim stofni,

svo sem Amalia, Amalgar, Amalrik (á fr. Amaury, á ít. Amerigo
— þeirrar þjóðar var Amerigo Vespucci, er menn segja að

Ameríka sé nefnd eptir — ), Að Málfríðar-nafnið sé dregið af

Amala virðist annars ólíklegra, en að það sé komið af mál
ræða, tal. Nafnið má nú heita algengt hér á landi, og kynni

aptr að vera komið af þvi Málhildr^) sem er fátítt, en als eigi

rangmyndað eða Ijótt nafn.

98. Mér er fuglsheiti, sem var allopt haft fyrir manns-
nafn í fornöld, en er nú lagt niðr, þótt miklu tilhlýðilegra væri

að það væri tíðkað, heldr en hin útlendu nöfn Maris og Móritz

= Márus, á lat. Mauritius = Blakkr), sem helzt ætti að víkja

fyrir þessu forna og þjóðlega heiti.

99. Mátt(r) (á fþ. maht, seinna macht) er hér um bil

sömu þýðingar og magn, og eru ýms þýzk nöfn dregin af því

orði, t. d. Mahtfrid (Machtfrid), Mahtwulf (Machtwulf) o. fl., en

eigi virðast slík nöfn hafa tíðkazt hér á Norðrlöndum í fornöld,

en á seinni öldum hefir konunafnið Matthildr (sem ætti eigin-

lega að vera Mátthildr eptir voru máli, á þ. Mahthild, Macht-

hild, Mechthild, á d. Mathilde) náð nokkurri útbreiðslu hjá oss,

og fyrir þá sök er getið hér um þennan orðstofn.

100. Móð- er eigi fágætr orðstofn í fornum mannanöfnum,

og finst bæði á Norðrlöndum og víðara. I>að er kunnugt, að

synir Ása-pórs eru nefndir Móði og Magni (hinn hugaði og hinn

sterki), en annars virðist Móði eigi hafa tíðkazt sem manns-

nafn (sbr. þó 0. N.). Fá samsett nöfn byrja á Móð- nema

Móðólfr^), ,(og Móðný hjá Svíum, Rv. 257.), sem nú er eigi

framar tíðkað, en allmörg endast á •möör, t. d. Arnmóðr (Ár-

móðr), Böðmóðr, Steinmóðr, pormóðr, o. fl., og eru þau nú flest

lögð niðr fyrir löngu, nema þau tvö, er síðast voru nefnd, en

pormóðr er þó hið eina, sem tíðkanlegt má heita, og þó fánefnt

nú á dögum.

101. -mundr er mjög algengr viðliðr í samsettum nöfnum.

' Malild finst þó í Danniörku á 13. öld (0. N.).

* Hið forna nafn Móeiðr (Ln V. 4) mun vera af sama stofni {upp-

hafl. Móðheiðr), og sömuleiðis Móöld (móðurnafn ívars víðfaðma

Fms. I. 110), sem er æði frábrugðið norrænum nöfnum og líkist

helzt fþ. karlmannsnafninu Modowald, Muotolt (Ark. II. 246, Gdr.

I. 466).
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og táknar haDn vörn eða vernd, á fþ. Munt, hvort sem mmtd
= hönd er skylt að uppruna (sbr, halda hendi yfir s. s. vernda).

jþessum sfcofni er blandað saman við stofninn möð í gotnesku,

þar sem t. d. Thurismund og Thurismod skiptast á, en í nor-

rænu greinast þeir ]jóslega hvor frá öðrum, og er það þó merki-

legt, að -mundr er hjá oss mjög sjaldan skeytt saman við hina

sömu orðstofna og moðr. (|>o' finst bæði Eymo'ðr (sjaldhaft) og

Eymundr, Hermdðr (Ass-nafn) og Hermundr, og hjá Svíum virð-

ist hafa tíðkazt Arnmundr og Ásmöðr, sjá Ev. og Lundgr.)-

Fjöldamörg nöfn með viðliðnum -mundr eru enn tíðkanleg og

sum algeng, t. d. Ásmundr, Guðmundr, Ingimundr, Sigmundr,

Sæmundr, önnur eru fátíðari, svo sem Eymundr, Priðmundr,

Geirmundr, Hrómundr, Sölmundr, Vermundr, Vilmundr, Ög-

mundr, en sum lögð níðr, sem vel mætti taka upp aptr, t. d.

Auðmundr (= Edmund), Hallmundr, Hámundr, Hermundr, því

að öU eru þau góð og gild, forn og þjóðleg, en hitt á mjög illa

við, að skeyta saman við þau útlenda orðstofna (sbr. EUn-
mundr, Guðmundma) eða aflaga þau (t. d. setja Sigrmundr í

staðinn fyrir Sigmundr o. s. frv.). Sjaldan eða aldrei finst

mund í forlið nafna ; þó kann vera, að sá sé uppruni konu-

nafnsins Munnveig — sem er fánefnt, en finst þó hérlendis

snemma á 17 öld, (Bp. H. 289) — því að mmtd gat vel orðið

að munn., (sbr. munnlaug f. mundlaug og nafnið Mundulw? hjá

0. N.), en líklegra er þó, að nafn þetta sé réttast ritað Mun-

veig (af munr = ást eða þrá, sbr. fþ. Munhilt, n. Mungerd og

Munhild hjá BSt., og s. Munúlfr og Mungeir hjá Lilj.).

102. Mær finst mjög sjaldan sem kvenmannsnafn í íoxn-

öld, en þó er systir Blót-Sveins Svíakonungs (um 1080—83), er Ingi

Steinkelsson átti, nefnd Mær í Herv., en annars er drotning

Inga kölluð Helena, og raá vera, að Mær hafi verið hið upp-

haflega nafn hennar, en hitt hafi hún fengið við skírnina, eins

og dæmi eru til. Annars er það eptirtektavert, að systkin skuli

heita Sveinn og Mær (o: piltr og stúlka). Hið samsetta kven-

raannsnafn Dagmær (upphaflega nafn Sifjar(?), sem Danir gáf^

Margrétu, drotningu Valdamars sigrsæla, er lózt 1212), er einnig

mjög fágætt í fornöld, en finst þó enn hér á Jandi (Dagmey).

103. ííanna er í goðsögunum nafn hinnar ástríku konu

Baldrs (Mánadísarinnar, systur Sunnu og dóttur Mundilfara

(Gevars, Nökkva), sjá V. R.: Germ. M. I. 502—518) og er þao

líklega af sama stofni og sagnorðíð 7ienna (á gotn. ga-nanþjan;
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sem þýðir »áræðas »ganga að (eiga)« »gefa sig við«, »fella ást

til«, virðist því þýðing nafnsins vera annaðhvort »hin áræðna,

hugrakka* eða »hin ástrika«. Af sama stofni er viðliðrinn

-nand í Ferdinand (aem ruunið er frá Vestgotum á Spáni og

hljóðar á sp. Fernaudo), hvort sem forliðrinn er sami orðstofn

og fjör í hinu forna konunafni Fjörleif (Ln. III. 18—19, sbr.

hið fþ. Ferahmunt = Fjörmundr) eða s. s. ferð(?) = för, sbr.

forliðinn Far- í Faramund hjá Forn-Frökkum, Fáremin hjá Forn-

Englum og Farþegn hjá Norðmönnum, eða Ferdinand er af-

bökun úr fþ, nafninu Fridenand (binn friðelskandi?). J>ess hefir

verið til getið, að karlmannsnafnið Naör^ sem finst t. d. í

Gallþ., væri sama nafn og Nand á fþ. (Naðr fyrir Nannr, eins

og maðr fyrir mannr, sbr. norsku örnefnin Nannestad og

Nannsrud), en hvað sem því líðr, þá bendir stofninn -nand \

Ferdinand á það, að gyðjunafnið Nanna sé af norrænum (ger-

mönskum) rótum runnið, en ekki afbökun úr gríska nafninu

Oinone, sem sumir hafa haldið, enda finst það líka í fþ. (sbr.

hið gotu. Theodenantis). Eigi sést á fornsögnum vorum, að það

hafi tíðkazt sem konunafn, en á seinni tímum hefir það verið

tekið upp af einstökum mönnum, enda ætti það skilið að vera

miklu almennara en nú gjörist.

104. Narfi er tíðkanlegt nafn bæði að fornu og nýju, en

þó heldr fátitt nú, nema helzt sunnanlands, l>að mun víst vera

af sama stofni og enska Ivsingarorðið narroiv (þröngr, á fe.

nearu), enda kemr sama merking fram 1 voru máli í nafnorðinu

(örnefninu) Nörvasund eða Njörvasund o: hið þrönga (mjóa)

stmd, (á fe. Nearwesæ = the narrow sea á ensku). Ýmsar

mjóar eyjar í Noregi heita líka Nirvi eða Nyrvi, og mjó sund

^ru þar kölluð »Nor«, en í Danmörku eru lón eða hóp við sjó-

^íin kölluð »Noer<:, og á fýzkalandi kaila menn eið eða mjóa

fjörutanga miili slíkra lóna og sjávarins »Nehrung«, og mun
^lt vera af sama stofni, og eins danska orðið »Nor«(?) ==reifa-

barn, hvítvoðungr, því að í þessu orði felst iíka hugmynd um
Þ^ð, sem bundið er saman eða þrengt að. Ein af hin-

elztu verum í goðsögnum Norðrlanda, faðir Náttar (nætr-

innar), er ýmist nefndr Nörr (Vafþr. 25., Alv. 29.), Nörvi eða
Narfi (Gylfag. 10), og mun hann vera hinn sami og iVen,
sem nefndr er í upphafl Hkv. Hb. I. (4, er.) i sambandi við

skapanornirnar, er »sneru af afli örlögþáttu* — NjörvU sem
^gill Skallagrímsson nefnir í h'ku sambandi í niðrlagi Sona-
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torreks (»Tveggja bága
|

Njörva nipt (o: skapanornin, dauða-

dísin)
I

á nesi stendr) og Nari, er sama skáld nefnir í »Höfuð-

lausn« með þessum orðum: »trað nipt Nara
|

náttverð ara<;, því

að sú »nipt« hlýtr að vera örlaganornin og valkyrjan Skuld, en

getr eigi verið dóttir Loka, sem átti ekkert erindi á vígvöU,

enda er það líklega misskilningr, að sonr Loka hafi heitið Nari

eða Narfi, en hvað sem ura það er, þá virðist nafn þetta tákna

þann, sem bindr eða fjötrar, og vera eitt af nöfnum Mímis, er

var vinr goðanna (er kölluðust «höptí^ og »bönd«), studdi þau

til að halda veröldinni saman, og batt óvini þeirra (sjá V. R.:

Germ. M. L 459—80). Hann er og nefndr Níðuðr Njara drott-

inn (Vöi.kv. 6, LS.), og Nótt, dóttir hans »draum-Njörun« (Alv.

30.). I>egar Narfi var hat't sem mannsnafn, má vera, að tillit

hafi verið haft til hermannsins, er handtekr óvini sína og setr í

fjötra. Líklegt er, að karlmannsnafnið Neriðr (Nereiðr, Neri) sé

af sama stofni^). Neri jarl hinn sínki er alkunnr af Gautreks-

sögu (Fas. III), en í Ln. V. 13 og Ól. s. h. (31. k., Hkr. 238.

bls.) er hann nefndr Nereiðr jarl hinn gamli, og seinna er lends

manns á Upplöndum með því nafni getið á dögum Haralds gilla

(Hkr. 707. bls.), enda er nafnið enn í dag tíðkanlegt í J>ela-

mörk í Noregi, þar sem sagan segir að Neri jarl hafi átt heima.

I norrænum bréfum er vanalega ritað Neriðr (sjá DN.) og það

er líklega réttasta myndin, enda er hún mitt á milli nafnanna

Neri og sNereiðrs sem getr varla rétt verið. Hins vegar finst

kvenmannsnafnið Nereiðr (o: Ner-heiðr?) sumstaðar 1 fornsögum

vorum, og mun það vera af sama stofni, ef það er annars af

norrænura rótum runnið. Virðist það einkum hafa gengið í ætt

Orkneyjajarla (Nereiðr systir Sigurðar jarls Hlöðverssonar, kona

Gilla jarls í Suðreyjum, er nefnd í Nj. 89. k., og Nereiðr móðir

porkels kröflu er talin frændkona Sigurðar jarls í Vd. 43. k.),

en hefir þó seinna farið að tíðkast hér á landi (Nereiðr Styrmis-

dóttir Sturl^ 111. 94), og haldizt við fram á vora daga, þótt

það sé mjög fánefnt, en það ætti als ekki að skrifast Neríðr, því

að sú mynd hefir enga heimild.

105. -ný er mjög algengr orðstofn í viðlið samsettra

kvennanaína, og er sjálfsagt ekki annað en lýsingarorðið nýr í

kvenkyni, moð merkingunni ung eða ungleg (stúlka, eða sí-ung

' Vera kann þó, aö það sé leitt af stofninum «er í fe. sögninni nerian,

gotn. nasjan, sem þýðir að frelsa.
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gyðja, eða gróðrardís irieð yngjandi krapti). í þýzkum kvenna-

nöfnum finst líka viðliðrinn niwi og niu (Godaniwi, Siginiu),

sem samsvarar -ný í norrænu, Mörg nöfn af þessum stofni eru

tlðkanleg bæði að fornu og nýju, t. d. Ásný, Borgný, Eirný (lík-

lega af Ásynjunafninu Eir, og skylt sagnorðinu eira = hjálpa),

Hallnv, Hróðný, Salný, Steinný, í>órný; sum raega heita algeng,

t. d. Guðný, Oddný og Signý, en flest eru nú orðin fátíð, og

sum hafa alveg lagzt niðr, þótt þau hafi tíðkazt áðr, svo sem

Auðný (Eðný) í Fas.), Dagný (er virðist upphaflega vera nafn

Sifjar, hinnar norrænu morgunroðadísar), Fastný, Geirný o. fl.

Nöfn þessi eru flestöll mjög snotr og viðkunnanleg, og væri vert

að sum þeirra væri meira tíðkuð, en verið hefir um hríð. Eitt

nafn svipað þeim heflr komizt til vor frá útlöndum fyrir skemstu,

nl. Fanný, (sem er enskt að uppruna, gælunafn, dregið af

Prancisca^), en lítr út eins og það væri íslenzkt: stytt og tillíkt

úr »Pastný«, eða dregið af f'ónn og -ný, sbr. bæjarnafnið Pann-

laugsstaðir og Fönn Snæsdóttir, systir Mjallar og Drífu, í Fas.^

II. 3) og væri ekkert á móti að halda þ?í með íslenzkri hneig-

iugu.

106. Oddr er algengt nafn bæði að fornu og nýju, og er

það beinlínis sama orð og oddr (á sverði eða spjóti), á fe. ord,

á fþ. ort. Af því er aptr dregið Oddi, og er það als ekki sama

nafn og Otto, er kemr af hinu þýzka ot- s. s. auð- hjá oss, og

samsvarar norræna nafninu Auði (Otho, Odo, hjá Forn-Frökkum

Eudo, Eudes). Aptr á móti samsvara þýzku nöfnin Ortgar og

Ortlaip norrænu nöfnunum Oddgeirr og Oddleifr. Hjá Forn-

Englum hafa tíðkazt nöfnin Ordgar og Ordwulf, hjá Gotum

Usdila og Osdulf, sem eptir eðli tunga þeirra hljóta að vera af

sömu rótum runnin. Hér á landi tíðkast ýms nöfn af þessum

stofni í forlið og viðlið samsettra nafna, en flest eru þau fánefnd

(algengust Oddr og Oddný, þar næst póroddr, Oddbjörg, Odd-

íríðr, Oddrún).

107. Ormr var algengt nafn í fornöld, og hefir haldizt

við fram til þessa dags, þótt það sé nú fánefut. Sömuleiðis

var orð þetta haft í samsettum nöfnum, t. d. Ormarr (á þ.

^ Hvort hið nýja nafn Fauney er af sama toga spumiið, er mér
óljóst, en það getr líka verið rétt myndaö ísleiizkt nafn (af fÖ7in

og ey).
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Wurmher, á fe. Wyrmhere), Ormsteinn, Ormhildr, Goðormr

(Gormr), Hallormr, fórormr, en ekkert þeirra tíðkast nú, nema
hvað Ormarr hittist á einstöku stað á Austrlandi. Nöfn þessi

standa eliaust í sambandi við hugmyndasögur fornmanna, þar sem

ormar eru látnir geyma gull og augum þeirra jafnað við hin

snöru augu afreksmannanna, eins og tekið var fram út af orð-

stofninum »-linu« sem er sömu þýðingar (enda finst nafnið

Linnormr eða Lindormr í Svíþjdð á 14. öld Munch: N. F. H.

;

DS. IV.), og svo er það líka alkunnugt, að fornmenn höfðu

drekahöfuð og drekasporða á herskipum sínum og kölluðu þau

orma (Ormrinn langi, Ormrinn skammi o. s. frv.), en herskipin

voru hinir beztu gripir víkinganna.

108a. (0-, D-). Yms forn karlmannanöfn byrja á neitun-

ar-samstöfunni ó- (fyrrum d-, á þ. un-) t. d. Óblauðr (o: hug-

rakkr), Ófeigr, Ómjúkr (Árt. 61), órækja, Óspakr, Ósvífr,

Ótryggr, Óþyrmir, og tákna þau flestöll herskáa og ódæla styrj-

aldarmenn, sem engu eira, og eru því auðsjáanlega komin upp

á öfriðartírnum, þegar mest fremd þótti að hernaðarverkum.

Ófeigr táknar þann, sem er eigi nálægt dauða, og kann vera, að

það nafn hafi í fyrstu verið gefið einhverjum, sem spáð var

löngum lífdögum. J>að er hið eina af nöfnum þessum, sem

tlðkast enn meðal vor^ og er þó heldr fánefnt, en hittist helzt

fyrir sunnan og austan, og um sömu slóðir (í Rangárvalla- og

Skaptafells-sýslum) hefir líka Örækju-nafnið haldizt við fram til

loka 18. aldar, sem sjá má af »ísl. |>jóðs.« og sóknarmannatali

af Síðu eptir 1780, og er það merkilegt um svo óviðkunnanlegt

mannsnafn (sem hefir vist upphaflega verið auknefni, sbr. Mörðr

úrækja Ln. IV, 13. Nj. 88)^). Af þýzkum nöfnum, sem byrja

á uu-, má hér nefna Unwan, en svo hét erkibiskup einn í Brim-

um, er var samtíða Ölafi helga. Nafn þetta væri á voru máli

Uvænn (óvænn), sem er alveg sömu þýðingar og Ljótr, er var

tíðkanlegt mannsnafn á Norðrlöndura, sem fyr var sagt.

108b. (Ó-, Á-) Óli, Ólafr (Áli, Áleifr). Hér hefir áðr verið

minzt á Ólafs-nafnið, sem virðist vera eiiikennilegt fyrir Norðr-

lönd, og bent á, að ~Ufr {-lafr) væri sama sem -Jeifr, enda

hittast allar þessar myndir af nafninu í foruritum : Áleifr, Áláfr,

Óleifr, Óláfr. En hvað a-ið (ó-ið) fremst í nafninu þýði, virðist

^ þó finst Orækja á sænskuni rúnasteinum sem aðalnafn, og sömu-

leiðis Óþveginn (Rv., sbr, Ljótr óþveginn Ln. III. 20).
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mega ráða af því, að Forn-Englar rituðu Anlaf, Analaf, Onlaf,

en það var siðr þeirra, fyrst eptir að þeir kyntust við Norðr-

landabúa, að víkja hinum norrænu nöfnum við og laga þau eptír

sínu máli samkvæmt uppruna þeirra og þýðingu, en hitt var ekki

fyr en seinna (á dögum Knúts konungs ríka), að þfiir rituðu þau

beint eptir framburðinum. Eptir þessu er það líklegt, að »a« í

Áleifr sé stytt úr »aw«, eins og þýzka forsetningin an (á ensku

on) samsvarar forsetningunni á í voru máli. En á getr aptr

orðið að ó, því að vér finnum t. d. ósynja f. ásynja, Hócon f,

Hakon o. s. frv. í ýmsum fornbókum og eins skiptast á ál og

dl. pegar vér samkvæmt þessu gefum gætr að því, af hvaða

stofni :^á«-ið í Áleifr sé komið, verðr fyrir oss stofninn an í

fornþýzka orðinu Ano (seinna Ahn), sem þýðir forföður. í Kígsþ.

eru nefnd þrenn hjóu: fyrst Ái og Edda, þá Afi og Amma, og

seinast Faðir og Móðir, og sýnir það glögt þýðingu orðsins.

fegar stofninn í ái er skeyttr fraraan við viðliðinn -leifr, kemr

fram nafnið Aleifr (Aláfr, Oleifr, Oláfr) og verðr þá þýðing þess:

»sá, sem lifir eptir forfeðrna, eða sá, sem þeir hafa látið eptir

sig«, og kemr þetta vel heim við það, hversu ættræknir forn-

menn voru, og hversu ant þeim var um að halda við minningu

forfeðranna. Kvenmannsnafnið Olöf (fyrrum Alof, Alöf) samsvarar

öldungis karlsmannsnafninu Öláfr, og er það^ enn algengt nafn,

þótt hin aflagaða útlenzka mynd Ólafía eða Olavía sé sumstaðar

farin að smeygja sér inn í þess stað. En vilji nokkur láta mey-

barn heita eptir Ólafs-nafni, þá er til hið forna og þjóðlega

nafn Ólöf, svo að eigi þarf að taka upp á þeirri smekkleysu að

setja latneska ending á íslenzkt nafn.

Oli er miklu fágætara nafn en Olafr hér á landi, en aptr

mikiu algengara í Noregi og Danmörku, og kynni því margr að

ætla, að það væri eiginlega danskt nafn, en það er þó ekki,

heldr er nafnið Áli = ÓIi fornt í norrænu máli, og kemr líka

af stofninum »a« (upphaflega f>an«) í »a7«. Hin upprunalega

mynd nafnsius hefir víst verið Anli (gælu-mynd. að sínu leyti

eins og Sveinki; á fþ. flnst sama nafn í myndunum Analo,

Anulo, Anilo, Anelo, á fþ. Onela) síðan Áli og að lyktum Óli.

í árbókum Forn-Frakka (Einhards) er konungr nokknr í Dan-

mörku snemma á 9. öld kallaðr Anulo; hefir hann eflaust heitið
r

Ali, og nafni hans verið snúið svona á þýzku. En seinna hafa

sagnaritarar misskilið nafnið Anulo, og haldið að það væri sama
sem hið latneska orð annulus (»hringr«), og þvi kalla bæði Saxi
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og höf. Ól. s. Tr. þennan sama konung »Hring<íj og hafa af \m
hlotizt ýmsar missagnir. I fornsögum er Áli algengari mynd
en Óli (Ali hinn frækuij Áli hinn upplenzki o. s. frv.) en í

Sturl. er nafnið ritað Óli, og hefir sú mynd nafnsinshaldizt síðan.

(Oli hinu auðgi, afi Rafns Oddssonar, er þö í Bp. I. 608

nefndr Áli).

Af stofninum an (seinna »á«) kynni Önundar-nafn líka að

vera dregið. Nafn þetta gekk fyrrum í ætt Svíakonungaj og var

annars miklu tíðara í fornöld en nú; virðist því stundum hafa

verið blandað saman við nöfnin Eivindr (Eyvindr) og Eimundr

(Eyraundr), því að faðir Eiríks Svíakonungs Eimundarsonar er í

Herv. kallaðr Onundr (= Anoundus í ævi AnsgarSj er Kimbert

ritaði á latnesku á 9. öld) og í fornu sænsku konungatali, er

fylgir Vgl, eru báðir synir Olafs kouungs sænska kallaðir

Emunder (Önundr Jakob 1122—40 og Eymundr gamli 1049

—

1056 = Eyvindr í Herv.). Einn af sonum Hrólfs Helgasonar

hins magra er og ýmist nefndr Eyvindr (Ln. IH. 16) eða Ön-

undr (Ljósv. 6. k,). í Ynglingatali er getið Braut-Önundar

konungs. Af öðrum stofni er líkh?ga Án (Ánn, og Áni, sem af

því er dregið), og sýnist það af líku tilefni sprottið og nöfnin

Klaufi og Amlóði, því að öll eru höfð um aulalega (»ánslega«

eða »ánalega«) menn, er stundum rættist þó vel úr (svo sem

Án bogsveigir)^).

1(J9. Ósk. petta kvenmannsnafu er tíðkanlegt að fornu og nýju,

en víðast hér á landi sjaldhaft, nema algengast í Húnavatns-

sýslu. fýðing þess er auðráðin, og er það stutt nafn og lag-

gott, sem vert væri að halda uppi.

110. Pálnir. Með því að ekkert orð, sem byrjar á »í:í*, er

upprunalegt í tungu vorri, þá tinst eigi heldr neitt upphaflega

norrænt mannsnafn, er byrji á P, f>ó hittist nafnið Pálnir eða

Pálni mjög snemma á öldum í Danmörku, og var farið að tíðk-

ast þar í heiðni, í höfðingja-ætt nokkurri, er virðist hafa átt

^ Af öðru orði >á€ (áherzluorði, smbr. ámátligr) munu vera dregin

samsettu nöfnin Ámundi og Ávaldi (sbr. fþ. Anavalt), og ef til

viU fleiri áþekk nöfn, sem finnast helzt með Svíum (sjá Lundgr.

og Dietr. : Ábjörn, Áfríðr, Álaug, sbr. Örnefnið Álaugarey í Horna-

íirði). *Áki«, sem tíðkaðist mest hjá DÖnum og Svíum, kynní að

vera gælu-mynd af ái (sbr. fþ. Anniko) og þá sömu þýðingar og

Áli (= Óli, sem stundum getr líka veriö stytt úr >Ólafr«).
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heima á Fjóni, eins og kunnugt er af Jómsvíkinga sögu. xPálna-

tóki* hefir eiginlega heitið Tóki Pálnis- (Pálna-) son^), en verið

kendr við föður sinn á sama hátt og Ljótr Mánason var kallaðr

Mána-Ljótr (Eyrb. 65. k.). Af sömu ætt muu og hafa verið

Pálni(r) jarl, sem átti Gunnhildi systur Sveins tjúguskeggs; voru

þau drepin ásamt mörgum öðrum Dönum á Englandi að undir-

lagi Aðalráðs konungs árið 1002, og er hann í enskum árbók-

um kallaðr Palnig, eins og Tosti jarl Guðinason er þar nefndr

Tostig. Líklegast hafa Danir tekið þetta nafn upp eptir fjar-

skyldum þjóðum, annaðhvort Keltum eða öllu heldr Vindum, því

að það er varla komið úr germönskum málum. Með tímanum

hefir það aíiagazt og orðið að »Palle«, sem nú er tíðkað í Dan-

mörku. Frá Dönum hefir það komizt til Noregs, og tinst þar

þegar á 14. öld (sbr. DN.), og enn í dag tíðkast þar nöfnin Palle

og Palme, sem menn halda að sé bæði sprottin af Palne =
Pálni(r), en ef svo er, þá hefir líklega Pálma-nafnið hér á landi

sama uppruna, og hefir það þá koraið til vor frá Noregi á mið-

öldunum, eins og ýms önnur mannanöfn, en annars mætti ætla

að það væri dregið af nafni pálmaviðarins, eða pálmasunnudegin-

um. Vera má, að það hafi einkum útbreiðzt frá Pálma Hen-

rikssyni Gíslasonar lögmanns pórðarsonar á 17. öld (Bp. 11.

624, Árt 203), því að hann muu vera einhver hinn fyrsti nafn-

kunnr maðr hér á landi, er svo hefir heitið, en nú ei* það eigi

svo fágætt nafn sumstaðar.

111. Rafu er upphaflega nafnið á hrafninum, og var líka

borið fram Hrafn í fornöld, eins og sjá má af gömlum vísum,

en síðan tóku íslendingar þann rithátt upp eptir Norðmönnum,
að sleppa »/i«-inu, og hefir það svo líka horfið úr framburði.

Sama nafn er Chramn hjá Forn-Frökkum, og af því er samsett

Guntchramn (á norr. Gunnhrafn), sem var nafn eins af forn-

konungum Frakka, og nú er orðið að Gontram í frakkueskunni.

I fþ. var til nafnið Hraban, er samsvarar líka að öllu leyti orð-

inu og nafninu Hrafn, og hét svo einn alkunnr erkibiskup i

Mainz á 9. öld, er var kallaðr á latneska tungu Hrabanus

' Saga Pálnatóka er injög forneskjublandin og ýkt, en styðst líklega

við tvo menn samlíða Haraldi Gormssyni, er annar virðisf: hafa

verið bróðir hans (Tóki Gornisson = Tóki jarl á Vindlandi?) en

hinn mótsiöðuinaðr hans (Tóki afi Vagns?, faðirÁka, sbr. Wimmer:
ShR. 49, og Steenstrup: Norm. III. 228).
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Maurus. Nafnið var algengt meðal vor í fornöld, og enn finst

í>Bafn« hér og hvar^). Af því eru dregin ýms samsett nöfn,

svo sem Hrafnkell, Hrafnhildr, en flest eru þau nú lögð niðr,

þó hefir Eafnkells-nafnið haldizt við til þessa dags í Austr-

Skaptafellssýslu, Engin samsett nöfn hjá oss endast á -hrafn,

en í gotnesku og fornþýzka voru slík nöfn til, því að Vala-

hrabans (Valhrafn) hét einn af fornkonungum Gota, og af Wulf-

hraban (eða Wulfhraran) er komið hið algenga þýzka nafn Wolf-

ram. Sömuleiðis eru til í þýzku nöfnin Hrabangar, Hraben-

wolt 0. fl.2).

112, Bagn-. Regin og rögn voru goðin kölluð í fornöld,

einkum virðast menn hafa nefnt svo Vani (ginnregin, uppregin?

sbr. a. Br. í N. Fél. XHI, 72—74, og vísu Egils: »reið sé

rögn ok Óðinn«). Kögnir og Eegin ætlar Viktor Eydberg að sé

sérstaklega nöfn á frumsmiöunum, Völundi og bræðrum hans

(:íEegnerus« hjá Saxa V. bók = Egill). Eagn- og regin- eru

tvær myndir af sama stofni (eins og magna- og megin-), er

finnast í allmörgum samsettum nöfnum sem forliðr. Orðið

^ragm<í finst i gotn. og merkir þar ráð eða hyggindi, enda

voru goðin haldin stjórnendr heimsins og mikil í ráðum. Bagn-

er tíðkanlegra í nöfnum en regin-^ og breytist það í r'ógn-,

þegar u eða v fer á eptir. Tvö kvenmannanöfn með þessum

stofni eru algeng hjá oss, Eagnheiðr og Eagnhildr, en karl-

mannsnafn eigi annað en Eögnvaldr, sem er þó fátíðara en

skyldi, og nú á síðustu árum hafa einstöku menn tekið upp

Kagnars-nafnið, enda er það fagrt og þjdðiegt, og tilhlýðilegra

væri að halda uppi kvenmannsnafninu Eagna heldr en »Eegina«,

sem er þýzkt nafn af sama stofui (en ekki komið af latneska

orðinu regina = drotning). Mörg fleiri nöfn þessa stofns eru

til í þýzku, en stofninn breytist þar á margan veg, eins og sjá

má af nöfnunum: Eaganbald eða Eeginbald, sem verðr að Eain-

bald; Eeginbold, Eeinbold, Eenbold, Eembold; Eeginbrecht, sem

verðr að Eembert (Eimbert), og Eeginwald, sem er sama nafn

og Eögnvaldr, og verðr að Kainoldj Eeinald, á forna frakknesku

^ Af >Hrafn* er dregið kvenmannsnafnið Hrefna, og hefir /i-ið eKki

fallið þar burt í framburðinum.
' Annað hrafnsheiti er Krákr, er virðist fyrst hafa verið auknefni

(þorleifr krákr, Nj. 20, Ln. V. 2) en síðan orðið aöalnafn (sjá

Sturl.), og hefir það haldizt við til vorra tíma, þótt sjaldhaft sé.
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Raignauld, síðar Rainauld, Renaud. Raginmund verðr að Rain-

mund, Raimund, á fr. Raymond, og Raginhard eða Reginhard

að Reinhard. Sum af þessum nöfnum hafa læðzt inu hjá oss í

þýzkum búuingi, en nær væri að taka upp þau, sem eru alís-

lenzk og samkvæm eðli tungu vorrar, svo sem Reginleif, Ragn-

fríðr, Ragnar, Ragna. Nöfn af þessum stofni (svo sem Ragnfröðr,

Rögnvaldr og Ragnhildr) virðast hafa verið all-tíð í ætt þeirri,

sem kend er við Ragnar »loðbrók«, og sérstaklega er það eptir-

tektarvert um Ragnhildar-nafnið, að það kemr í fornöld helzt

fram hjá niðjum Haralds hárfagra og jafnvel ættmönnum Ólafs

hvíta, en virðist ekki hafa orðið algengt á Islandi, fyr en á 16.

og 17. öld.

113. Raud- og rann- eru tveir orðstofnar, hvor sinnar

þýðingar, og eru þeir báðir hafðir fyrir forliði samsettra nafna,

og stundum ruglað saman (t. d. stendr í Njálu Rannver f. Rand-

ver). Bann (á gotn. razn) þýðir hús (>rann heitir langt hús*;

Krók. 33) og er af því dregið orðið granni (á gotn. garazna) o;

nábúi, og kvenmannsnafnið Rannveig, sem er algengt hér á

landi að fornu og nýju. Fleiri nöfn af þeim stofni virðast hafa

tíðkazt með Svíum, svo sem Rannlaug (Dietr.), sbr. sænska

nafnið Húsbjörn (Rv. 66.). Rand- er stofninn í rönd, sem er eitt

af skjaldar-heitum (dregið af skjaldarröndinni), og eru þaðan

sprottin nöfnin Randvér (sbr. vé •= helgistaðr) og Randalín, sem

eru bæði til hjá oss, þött fágæt sé. Til er líka kvenmanns-

nafnið Rand(h)eiðr, og mætti virðast sem það væri líka dregið

af rönd (og Heiðr), en Hklegra er þö, að það sé upphaflega af-

bakað úr Ragnfríðr (Ragnríðr — Ragndíðr — Randíðr — Rand-

eiðr), að minsta kosti hefir það nafn tekið áþekkum breyting-

urn í Noregi. í fornaldarsögum finst nafnið Röndólfr (Rand-

olfus DS. 111) og er það alveg sama nafn og hið þýzka Randolph

(e. Randulph).

114. Káö- er sjaldhafðr stofn í norrænum mannanöfnum,

og finnast eigi nema einstök nöfn í fornsögum, sem samsett eru

með honum, t. d. Ráðbarðr, Ástráðr, Torráðr, Vandráðr, pakk-

ráðr (s. s. Thankred). Orðið ráb þekkja allir, og vita að það

hefir ýmsar merkingar, og getr þýtt bæði vald og ráðagjörð, út-

veg og tillögu 0. fl. Nöfn þessi verða því varla þýdd öll á einn

veg, og þótt valdsmerkingin geti komizt að í mörgum þeirra

(t. d. Ráðbarðr, Aðalráðr (yfirhöfðingi), Fólkráðr), þá virðast

t. d. Torráðr og Vandráðr fela í sér aðra merkingu, enda hafa
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þeir stundum kallað sig þeim nöfnum til að dyljast fyrir öðrum,

er bágt hafa átt, og lítinn veg séð til að bjarga sér. Ástráðr gæti

þýtt þann, sem gefr góð ráð (ástráð), ef það er ekki s. s. As-

ráðr, eins og Astríðr s. s. Asfríðr. f>ýzlía nafnið Fastrade virð-

ist beinlínis tákna þá konu, sem er ráðföst. — Nöfn þessi eru

miklu algengari hjá f>jóðverjum og Forn-Englum en Norðrlanda-

búum. Fólkráðr er nafn, sem á heima í þýzku (Fms. XI. 355),

en Aðalráðr (Æðelred), Álfráðr eða Elíráðr (Ælfred), Auðráðr

(»Játráðr«, Eadred) o. m. fl. í ensku, en samt eru þau íslenzku-

leg, þegar þau eru rétt upp tekin. Nú eru varla önnur nöfn

þessa stofns til hér á landi, en kvenmannsnöfnin Eáðhildr og

Engilráð, og þó bæði fágæt, enda er hið síðarnefnda hálf-út-

lent og eigi viðkunnanlegt.

115. -Tiði og -ríftr eru viðliðir, sem finnast í fáeinum

fornum nöfnum, og koma þeir báðir af sagnorðinu ríba, eins og

-libi af líöa, og tákna þann, sem ríðr eða ekr í vagni, sem kall-

aðr var »reið«. I^að er kunnugt af Eddu, að þórr ók í kerru,

sem höfrum var beitt fyrir, og var því kallaðr Oku-f>órr, og auk

þess virðast tvö önnur nöfn hans vera dregin af orðinu »rzða«

:

Hlóriði eða Hlórriði og Eindriði (Einriði), sem fyr hefir verið

minzt á, og sýnist þýðing þess vera: hinn einstaki (frábæri) reið-

maðr eða ökumaðr, ef það er annars af norrænum rótum runnið.

Nafn þetta var algengt karlmannsnafn í fornöld, bæði í Noregi

og hér á landi, en hér var það snemma ritað Indriði. í Kjaln.

finst karlmannsnafnið Andríðr, og hlýtr það að vera af sama

stofni, ef það er norrænt að uppruna, og merkir þá þann,

sem ríðr á móti (öðrum). Nafn þetta er nú lagt niðr fyrir

löngu, enda gat það vel ruglast saman við postulanafnið

Andreas (Andrés), sem kom með kristninni. Indriða-nafnið

er enn tíðkanlegt meðal vor, en ekki svo algengt sem skyldi^).

116. Rík- er algengr stofn í mannanöfnum meðal allra

germanskra þjóða, og tinst bæði í forlið og viðlið samsettra

nafna, en aldrei mun hafa myndazt nafn af honum einum út af

^ Hér hefir áðr verið rætt um viðliðina -ríðr í kvenmannanöfnum

og -r0ðr í karlmannanöfnum, og tekið fram, að þeir sé að líkind-

um styttir úr -fríðr og -friðr, -freðr, -fröör. Sömuleiðis hefir þess

verið getið, að fyrir -r^ðr er opt ritað -rauðr, og er því opt erfitt

að greina þá orðstofna sundr, og ekki hægt að segja, nema sum

nöfn sé samsett af >Rauðs*-nafni.
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fyrir sig. pýðingin er auðsæ og kemr fram í lýsingarorðinu

rihr, sem er upphaflega sömu merkingar og voldugr (sbr. Knútr

ríki, Guðmundr ríki o. fi.) og í nafnorðinu ríhí veldi (sbr.

Svíaríld = Svíaveldi). Hjá Gotum var til hið samstofna orð

reiks, bæði nafnorð kouungr og lýsingarorð = voldugr, og

hinn latneski orðstofn í reg;o og rex er af sömu rótum runninn.

Á þessum stofni endast mörg hin frægustu gotnesku konunga-

nöfn, svo sem Ermanarik (Jörmunrekr = meginkonungr, á gotn.

Airmanareiks, af airmana o: heimskringlan), Theoderik jóðrekr

= þjóðkonungr, á gotn. fiudareiks, af þiuda o: þjóð), Eurik

(Eifíkr, á gotn. Aivareiks o: sá, sem ætíð ríkir), Alarik (Alrekr,

á gotn. Alareiks o: alvaidr, alsráðandi). I upphafi nafna er

stofn þessi altíðr hjá hinum þýzku þjóðum, sem sjá má af nöfn-

unum Ricimer, Ricila(s), Richard o, fl., en hjá Norðrlandabúum

var hanu sjaldan eða aldrei hafðr í forlið nafna, en altíðr í við-

lið, og breyttist (grentist) þá venjulega (hjá ^'orðmönnum og Is-

lendingum) í -rehr, svo að nöfnin líta út eins og þau væri

dregin af sagnorðinu reha^ og hafa jafnvel verið sett í samband

við það (sjá Snorra-Eddu I, 516, Gautr. 1. k., Fas.^ IIL 7),

en slíkt nær engri átt. Hjá forfeðrum vorum tíðkaðist þannig

nafnið |>jóðrekr^), er samsvarar að öUu leyti Theoderik (á þ.

Dietrich = piðrik, Diðrik), og úr þýzku nöfnunum Friedrich og

Heinrich gjörðu þeir »Friðrekr« og »Heinrekr«. Eiríkr finst opt

ritað Eirekr í fornbókum, en nú er sú mynd þess lögð niðr hér

á landi. Samsvarandi fornenska nafninu Ælfric er Álfrekr í

Dorrænu máli, og er það optast ritað Álrekr, og einatt ruglað

saman við Alrekr, sem mun þó vera annað nafn, eins og áðr

^ar drepið á, þótt erfitt sé að greina þau sundr, því að Aif-

í'ekr er dregið af álfr, eins og mörg önnur nöfn, og gæti táknað

álfa-vald, álfakonung (sbr. Álfríkr (»Alfrigg«) smiðr og Völundr

^^álfa ljóðí« Fas.^ I. 391, V. R.: Germ. M. II. 329), en Akekr
táknar líklega alvald (af allr). Flest nöfn þessa stofns, þau er

lipphaflega eru norræn, eru nú lögð niðr hjá oss, og ekkert al-

gengt nema Eiríkr, en nokkur önnur hafa smeygt sér hér inn í þýzkri

^ynd svo sem Rikkarð (réttara Ríkarðr), Friðrik (sem má heita al-

^ Það fiiist hér á landnámstið í sænskri ætt (Ln. II. 21, 31), og sýn-

ist haft sem nafnorð í merkingunni konungr eöa þjóðhöfðingi á
rúnasteini í Eystra-Gautlandi (Ant. Tidskr. f. Sver. d. 5.).
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gengt nafn víða um land), Hinrik, og Diðrik eða Hðrik, sem er

sama nafn og I>j(5ðrekr, og ætti menn heldr að við hafa þá

mynd nafnsina, því að hún er íslenzkari en hinar. Líka væri

vert að halda meira uppá Háreks-nafnið en nú er gjört. Auk
þess sem nöfn af þessum stofai finnast meðal allra germanskra

þjóða, þá höfðu hinir fornu Keltar mörg mannanöfn, sem enduð-

ust á -rix, og eru þau líklega áþekkrar þýðingar eða upphaflega

runnin af sömu rótum, þótt mál Kelta sé nokkuð fjarskylt

hinum germanska málflokki, því að rlgh merkir konung á

írsku (gælsku), og finnast ýms af þessum nöfnum í sögu Cæsars

um hernað hans í Gallíu, t. d. Ambiorix, Dumnorix, Vercingeto-

rix, og Bojorix hét einn af konungum Kimbra, er Maríus

vann^).

117. Rún-. pettaorðfinstí mörgumsamsettum mannanöfnum,

en aldrei sem nafn út af íyrir sig. Hin upphaflega þýðing þessa

orðs mun vera leyndarmál eða íleyndarddmr (Vsp. talar um
íFimbultýs fornar rúnar« og í Sn. E. er það kallað »að fela í

rúnum«, þegar dult er kveðið), en staíir voru í heiðni leyndar-

merki, sem eigi var allra að ráða, og voru þeir því nefndir

rúnir (og ristnir á steina og fyrst á tré, sem Venantius Fortu-

natus (t n. 609) segir: »Barbara fraxineis pingatur Euna ta-

bellis<í). Annars virðist rún og rúnir stundum tákna fræði eða

mál, og kona er kölluð »rúna bónda 8íns«, og »eyrarúna« hans,

líklega af því hún er málvina hans, eða segir honum leyndar-

mál sín og allan sinn hug, er &d.mrýnd honum (eins er f>órr

kallaðr »rúni Sifjar«, konu sinnar, sbr. og ^ræddu ok rýnduí:

um hjón í Eígsþula). Mörg kvennanöfn endast á -rún og er

eitt af þeim (Guðrún) hið algengasta kvenmannsnafn hér á landi,

en önnur fremr fátíð (nema einna algengast hið hálf-útlenda

nafn Kristrún), og eru þau þó flestjögr og þjóðleg. svo sem Álf-

rún, Dagrún, Oddrún, Sigrún, Sólrún, Úlfrúu. Merkilegt er, að

fæst þessara nafna virðast hafa tíðkazt með Döaum (og varla

annað en Guðrún, sjá 0. N.), en tíðari hafa þau verið með Sví-

um, og finuast þar líka Asrún, Fastrún og jafnvel Eúna

' Miillenhoff (DA. 11. 120) ætlar að Bojorix sé gamalt nafn = Baia-

rih (þótt jijóðanöfnin Kimbrar og Bojar sé keltnesk) og þyði Boja-

konung, eins og Walarih þýði Vala- (Galla)-konung og Winidrih

Vindakonung. Eptir því gæti Gautrekr þytt Gautakonung eða höfð-

ingja Ga.uta.



UM ÍSLENZK MANNANÖFN. 655

(Lundgr., Kv., Dietr.). Hjá í>j(5ðverjum tíðkuðust fyrrum enn

fleiri kvennanöfn með viðliðnum -rún, t. d. Burgrun, Walrun,

Hilderun og Haiderun, sem er sama nafn og Heiðrún, er finst

þó eigi sem konunafn í voru máli, heldr er það í Grímnismál-

um nafn geitar þeirrar, er stendr á þaki Valhallar, og mjöðr sá

rennr úr spenum hennar, er Einherjar drekka. Á Englandi

tíðkuðust t, d. Leofrun og Wulfrun. Sjaldséð eru í fornritum

vorum nöfn, sem hafa Rún- að forlið, og finst þar varla annað

þeirra en Rúnólfr, sem er nú bæði framborið og ritað Runólfr,

og má heita algengt meðal vor, einkum austanlands, en ýras

önnur hafa tíðkazt að fornu með Svíum, svo sem karlmanna-

nöfnin Rúnfastr og Rúnviðr og kvenmannanöfnin Rúnelfr og

Rúnhildr (sjá DS. og Dietr.).

118. Rútr er upphaflega sama orð sem hrútr^ og var líka

borið svo fram í fornöld. ^að virðist hafa verið eitt af nöfnum

Heimdalls (V. R.: Germ. M. L 129, 446), því að hrútrinn var

bæði nefndr »heimdali« og »hallinskíði«, sem var líka Heim-

dalls-nafn. Nú er Rútr mjög fátítt nafn, enda eigi sem við-

kunnanlegast.

119. Sal-, Sól-, Söl-. Allir þessir orðstofnar eru tíðkan-

legir í mannanöfnum, og er þeim optlega blandað saman, enda

kann vel vera, að uppruninn sé hinn sami, þótt ritháttrinn sé

niismunandi. Söl- gæti vel verið hljóðvarpsmynd af ^sah«

(Sölvi fyrir Salvi, Sölmundr fyrir Salvmundr) enda þótt það

hljóðvarp komi eigi alstaðar fram^ sem sjá má af nöfnunum

Salbjörg, Salgerðr, Salný, er eins vel gæti verið dregin af orð-

inu salr, en svo er aptr nafnið Salvör stundum ritað Sólvör og

Sölvör, og bendir það til þess, að stofninn sé einn og hinn

sami, og sama má ráða af því, er Snorri Sturluson segir í Hkr.

(37. bls. Yngl. 46): »ÓIáfr (trételgja) fekk konu þeirrar, er

Sólveig hét eða Sölva, dóttir Hálfdanar gulltannar vestan af

Sóleyjum. Hálfdan var son Sölva Sölvarssonar, Sölvasonar hins

gamla, er fyrstr ruddi Sóleyjar.« Hér er auðsjáanlegr skyldleikr

milli allra þessara nafna, sem virðast reyndar fremr vera dregin

af héraðsnafninu Sóleyjar (Soleyjar), en að hérað þetta hafi verið

iiefnt eptir Sölva hinum gamla. En hvort sem heldr er, þá

hljHr »5óZ-« í »Sóleyjar« að vera sami orðstofn og söl- og sah-

í Sölvi og Sölvarr, og mun það því vera misskilningr hjá Saxa

(sem kallar héraðið »insulæ Solis«) og íslendingum, að nafnið

á Soleyjum sé dregið af sólunni, enda er það ritað Saleyjar og

42
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Seleyjar (Sæleyjar) í norrænum skjölum, og mnn því sprottið af

stofninum salv-, sem kemr fram í orðinu söl (ef. ft. sölva, sem

er alkunnugt nafn einskonar þara) og sagnorðinu sölna. I forn-

þýzku er til orðið salo^) o: dökkleitr, og af sömu rótum mun
runnið enska orðið sallow (guJgrár, fölr). A voru máli hefir að

fornu verið til samstofna lýsingarorð sölr, með ákveðna greinin-

um (hinn) sölvi, sem þýtt hefir annaðhvort »fölr« eða »blakkr«,

eða hvorttveggja^). Mun hin síðari merking hafa upphaflega

legið í karlmannsnafninu Sölvi (o: skolbrúnn) og héraðsnafninu

Soleyjar (o: blökku, dökkleitu eyjarnar). í fþ. finst nafnið Salwo, er

víst muD vera dregiö af lýsingarorðinu salo, og samsvarar þá

alveg Sölva-nafninu hjá oss. Ekkert nafn með þessum stofni

má aígengt heita vor á meðal, nema Solveig, og hefir það að

líkindum, eptir því sem hér er tekið fram, verið upphaflega borið

fram Sölveíg, en ekki Sólveig. Aptr á móti virðast nöfnin Sól-

borg og Sólrún vera dregin af »sól«, og styrkist það af nöfn-

unum Sólbjarlr (sem er eitt af nöfnum Örvandils stjörnuhetju,

föður Svipdags, Fjölsv. 47) og Sólbjört (sem tröllkonan Dís

Kolsdóttir nefnir sig, er hún hefir brugðið sér í líki yndislegrar

meyjar, porst. s. Vík. (5. k.) í Fas.^ II. 63. bls.).

120. Samr var eigi mjög titt mannsnafn í fornöld, og er

nú fyrir löngu lagt niðr, enda er það ekki ótíðara sem jötuns-

heiti en manns í fornum sögum, sem og er eðlilegt, með því að

það mun dregið af þjóðarnafni Finna (er nefna sig sjálfa Same,

Sabme), en fornmenn rugluðu einatt'saman Finnum og jötnum^)

Af sama stofni er nafnið Sæmingr (Semingr), og er svo nefndr

sonr Oðins og Skaða, dóttur f>jaza jötuns, er Háleygjajarlar

töldu kyn sitt til Skaði er köUuð öndur-dís (o; skíðadís), en

Finnar gengu mjög á skíðum (*áttu andra fala«) og eru jafnan

kendir við skíðaferðir^sbr. s>Fiðr skríðr«, og Skrið-Finnar), oggetrþví

nafn þetta bent á finskan uppruna Háleygja-ættarinnar, enda virð-

ist Sæmingr beinlíuis geta þýtt þann, sem kominn er frá Finn-

^ Salo finst líka sem nafn í fþ., og jafnar 0. N. því við n. og d.

Sali (Fas.^" I, ni. 130).

' Nú er stundum sagt, að gras sé >sölt«, þegar það er fölnað, en

»sÖlugr* er s. s. óhreinn, og vísar það til frummerkingarinnar

>blakkr<.

^ Lýsingaroröið >sámr* þýðir s. s. dökkr, og gat það bæði átt við

jötna og Finna, er voru þeldökk þjóð.
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um. Semings nafnið hefir tíðkazt fram á vora daga, þótt fátítt

haíi verið.

121. Sig- (Sigr-) er upphaf mikils fjölda af mannanöfnum,

og hefir þessi samstafa {sig- sem er stofninn í orðinu sigr, á þ.

Sieg, á gotn. sigis) frá alda-öðli verið tíðkanlegr forliðr í manna-
heitum meðal allra germanskra þjöða. Tacitus nefnir liöfðingja

nokkurn meðal Cherúska Segestes, og raun það vera sama nafn

og Sigþér, en bröðir hans er nefndr Segimerus (Sigmarr) og

sonr hans Segimundus (Sigmundr) ^). »Sigismund<-< er gotnesk

mynd af Sigmundar-nafni, en optast sleptu Gotar *5«-inu aptan

af, t. d. í Sigifuns (Sigfús) eins og forfeðr vorir sleptu »r«-inu

í er þeir létu að eins haldast í fáeinum nöfnum, t. d.

Sigrbjörg, Sigrdrífa, Sigrlinn o. s. frv. Nú á vorum dögum vilja

margir með engu móti missa endinguna »{u)r<^ í ^úg{u)r<<, en

þó er það fornara og réttara, að segja og rita Sigbjörn, Siggeir

0. s. frv. eins og Austfirðingum er tamast, heldr en Sigrbjörn,

Sigrgeir o. s. frv., eins og tiðkast hjá Norðlendingum, einkan-

lega f>ingeyini?um, er virðast hafa sérstakar mætr á þessum sigr-

nöfnum, raeð því að þeir hafa jafnvel sett orðið framan við

»Gizur« og »Sturla«j og útlend nöfn, svo sem »Jón« og »PáIl<í,

en það fer aldrei vel á slíkum samsetningum. J>að er nóg til

af fornura og fallegum nöfnum af þessum stofni, en þó eru fá

þeirra algeng hjá oss, nema karlmannanöfnin Sigfús^), Sigraundr

og einkum Sigurðr, og kvenmannanöfnin Sigrbjörg, Sigrlaug og

Sigríðr, sem er annað algengasta kvenmannsnafn á íslandi. Yms
fleiri væri vert að tíðka meir eu gjört er, svo sem er Sighvatr,

Sigtryggr, Sigvaldi; Signý, Sigrún, Sigþrúðr. Sigurðar-nafnið,

sem er hið þriðja algengasta karlmannsnafn hér á landi, er sam-

sett af sig- og -varör = vörðr, og merkir vörð sigrsins, á þ.

^ Guðbrandr Vigfússon (Grimm Centeiiáry, Oxf. 1886), sem vill kalla

ætt þessa Siklinga, ætlar og, að Segestes sé s. s, Segesþeow (Sigtýr?)

og að Arminius, frændi hans og lengdasonr, hafi heitið Segifredus

(0: Sigurðr Fáfnisbani).

^ Viðliðrinn >-fúss< mun varla finnast í öðrum hérlendum nöfnum

en Sigfúss og Vigfúss, því að Dugfúss (í Sturl.^) mun vera írskt

nafn að uppruna (Dufgus). sem hefir verið lagað eptir norrænni

tungu. þó virðast fleiri nöfn með þessum viðlið hafa tiðkazt meðal

Svía, þvi að Gunnfús og Herfús finnast þar á rúnasteinum, og lúta

þau að hernaðarfýsn. sem hin, eða löngun til að stríða og sigra.

42*
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Sigwart, á d. Sivard, Sivert. Sigvarðr liefir orðið að Sigurðr á

sama hátt og Auðvin að Auðun. Á Sturlunga- öldinni var út-

lendr biskup í Skálholti, er Sigvarðr er nefndr (en þó stundum

Sigurðr), og virðist hann hafa verið annaðhvort danskr eða

þýzkr að ætt, því að Norðmenn sögðu »Sigurðr« eins og vér,

enda er faðir biskups þessa nefndr þýzka nafninu f>éttmarr

(Dietmar, á norrænu jþjdðmarr). Annars er það merkilegt, að

í>jöðverjar bafa ekki kallað Sigurð Fáfnisbana Sigwart, heldr

Sigfried, sem samsvarar ^Sigfr^ðr^ hjá oss, og gefr það grun

um, að Völsungasögurnar sé ekki jafngamlar hjá báðum þjóð-

deildunum, Norðrlandabúum og l^jóðverjum, heldr hafi önnur-

hvor hlotið að fá þær frá hinni, en vilzt á nafni kappans, og

valið honum annað nafn en það, sem samstætt var hinu upp-

runalega eptir lögmáli tungnanna. Nú munu flestir ætla, að for-

feðr vorir hafi fengið sögurnar frá pjóðverjum, og hafi þeir þá

farið vilt í því, að setja Sigurð í staðinn fyrir Sigfr^ð (Sigfried).

í dönskum fornkvæðum er Sigurðr Fáfnisbani kallaðr Sivard

Snarensvend (= Sigurðr sveinn). Sigi (nafn eins af sonum Óð-

ins, ættföður Völsunga) er af sama stofni (á þ, Sigo, Sicco).

Fjöldi samstofna nafna finst í fe. og þ., svo sem Sigebriht, Sige-

burh, Sigefús, Sigehere; Sigibald, Sigiberga, Sigebrecht, Sigirun

0. m. fl.

122. Skapti er einkennilegt nafn fyrir fslendinga, og mun
það vera runnið frá auknefni pormóðar skapta landnámsmanns,

langafa Skapta lögsögumanns (1004—1030), er var einn af hin-

um mestu ágætismönnum á sögu-öld vorri, og einhver fyrsti

maðr með þessu nafni, sem mun aldrei hafa orðið algengt i forn-

öld og er enn fátítt, þótt það hafi haldizt við um fullar 3 aldir

í ætt Skapta prófasts Loptssonar að Setbergi (f 1621) og sé þjóð-

legt nafn og liðlegt. Að öllum líkindum er það dregið af

»skapt« (o: spjótskapt, skotvopn, sbr. : »skjóta skapti að e-m*),

en skapt er komið af sögninni slcafa, með því sköptin voru

skafin (fáguð, hefluð, sbr. »skeyti skófu* 1 Rígsþulu). Alt annað

nafn er Skopti, er bæði tíðkaðist í Noregi og hér á landi í forn-

öld, og virðist það vera dregið af slwpt = hár, og gæti þýtt

hárprúðan mann.

123. Skúli er tíðkanlegt nafn að fornu og nýju, en þó

ekki mjög algengt. Samstofna er ef til vill Shýli eða Shyli og

er það eitt af heitum konunga í Eddu, því að svo er nefndr

einn af sonum Hálfdanar gamla, og sömuleiðis sonarsonr (Skyli
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Loí'ðason, ættfaðir Lofðunga). Nafn þetta virðist hafa verið lítt

eða ekki tíðkað í Noregi í fornöld, fyr en það varð ættgengt í

Reinsættinni, er komin var af Skúla »konungsfóstra«, sem kall-

aðr er sonr Tosta jarls Guðinasonar af Englandi. Móðir Tosta

jarls var Gyða, systir Úlfs jarls f>orgilssonar sprakaleggs, er Saxi

telr sænskan að ætt, enda benda ættarnöfnin (Úlfr, Eilífr, Tosti)

til þess, að hann hafi verið nákominn Sigríði stórráðu, dóttur

Sköglar-Tosta, og svo segir í Hemings þætti (Rvík 1855) að

drotning Játvarðar konungs (systir Tosta jarls) hafi verið í

frændsemi við Sigríði stórráðu. Skúla-nafnið finst og í ætt

Orkneyjajarla, enda getr saga Hálfdanar Eysteinssonar, sem á að

vera af forfeðrum Rögnvalds Mærajarls, um Skúla jarl í Garða-

ríki, og bendir það á austrænan uppruna nafnsins, er finst líka

á rúnasteini í Svíþjóð (Rv., Dietr.). I Danmörku finst það að

eins í örnefnum (0. N.). Á íslandi var það ættgengt hjá Mýra-

mönnum, því að Skúli hét einn af sonum porsteins Egilssonar

að Borg, og síðan fleiri af þeirri ætt. í>ess er tilgetandi, að

nafnið stafi þar frá ætt Jófríðar, konu porsteins, en dóttur

Gunnars Hlífarsonar. Gunnar átti dóttur Oiafs feilans, er kann

að hafa talið ætt sína til Lofðunga fram í kyn (sbr. orð J>.jóðól(s

hvinverska í Tnglingatali um Ölaf trételgju: »Sá áttkonr
|

frá

Uppsölum
I

Lofða kyns
|

fyrir löngu hvarf«). En verið getur líka,

að Gunnar hafi sjálfr átt Skúla-nafnið í ætt sinni. Faðir hans

er hvergi nefndr, en móðurnafn hans hefir gengið í föðurætfc

Helga magra, er var kynjuð af Gautlandi, en verið annars fremr

fátítt, og mætti geta til, að Gunnar hefði annaðhvort verið sonr

Hlífar, dóttur Torf-Einars jarls, Rögnvaldssonar Mærajarls, sem

talin er í Fms. II. 210 amma Hjalta Skeggjasonar, eða þá hálf-

bróðir þeirra bræðra Atla, Álfarins og Auðunar stota, sona Vala

hins sterka, hirðmanns Haralds hárfagra (Ln. H. 6), því að Hlíf

er nefnd móðir þeirra, og tieiri fágæt nöfn finnast bæði í

ætt Gunnars og þeirra (Höggvaudill, Álfarinn, Saxi, Goti,

Hólmkell) sem vísa helzt á austrænan uppruna. Annars virðist

Skúla-nafn hafa verið fremr sjaldhaft hér á landi í fornöld^), en

* Hinn eini maðr með því nafni. sem getiö er um á Sturlunga-öld,

er Skúli þorsteinssou undir Hrauni (Staðarhrauni, Sturl.' III. 15),

er virðist hafa verið af ætt Mýramanna. í Ln. (II. 8) er nefndr

Skúli JÖrundarson (11. öld), er kann að hafa verið kominn frá
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nú finst það allvíða, einkum meðal ættmanna Skúla Magnús-

sonar landfógeta, er frægastr naaðr var með því nafni á 18. öld,

enda er það fagrt nafn og þjóðlegt, en óhæfa er að aflaga það,

með því að setja á það latneska endingu og gjöra úr því

»Skúlma«(!)

124. Snorri er einkennilegt nafn fyrir ísland, eins og Skapti,

og virðist hafa verið mjög algengt á fyrri öldum, einkum hjá

ættmönnum Snorra goða, og hefir hinn ágæti sagnaritari Snorri

Sturluson verið frægastr maðr með því nafni. Guðbrandr Vig-

fússon (Safn L 331) og Jón Sigurðsson (D. 1. I. 172) ætla, að

Snorri goði J>orgrímsson hafi heitið svo fyrstr manna, en það

mun varla rétt vera, því að Snorri, son fórðar frá Höfða, er

átti J>órhildi rjúpu, dóttur |>órðar gellis (Ln. III. 10), hlýtr að

hafa verið eldri maðr, og tveir aðrir með þessu nafni hafa að

minsta kosti verið jafnaldrar Snorra goða (Snorri sonr Alfs í

Dölum, faðir forgils Höllusonar, og Snorri Hlíðarmannagoði í

Eyjafirði, sera nefndr er bæði í Ln. (III. 14) og Ljósv. (4. k.),

fyrir utan Snorra f^orbrandsson, er kann að vera nefndr eptir

Snorra goða). pað er sagt um Snorra í>orgrímsson í Eyrb.

(12. k.j, að hann hafi upphaflega heitið jþorgrímr, en þótt heldr

ósvífr í æskunni, og verið af því ' Snerrir kaílaðr (af snerra o:

áhiaup, bardagi) og eptir það Snorri. En það er samt óljóst,

hvers vegna Snerrir hefir breytzt í Snorri, enda virðist það ekki

samkvæmt reglum hljóðfræðinnar, og gefr þetta enn meiri grun

um, að Snorra-nafnið hafi verið til áðr, og verið svo tekið upp

í stað viðrnefnisins »Snerrir<í vegna hljóðlíkingarinnar (eptir

Snorra Höfða-fóröarsyni eða Snorra Dala-Álfssyni, sem voru

báðir nákomnir fórnesingum ?). En þá erum vér engu nær en

áðr um uppruna uafnsins, og mætti ímynda sér, að það væri

skylt danska orðinu snurre (DO.), eða þýzka nafninu Schnorr^).

Nú er nafnið að vísu eigi mjög algengt meðal vor, en tíðkast

þó nokkuð all-víða um land, enda er vert að halda því á lopti,

sakir hinnar fornu frægðar þess.

MærájÖrlum (sbr. Ln, II. 23), og Skúli herkja (Ln. IV. 1), er kann

að hafa verið sænskrar ættar (sbr. Tím. hmíél XI. 68).

^ Kona Höfða-þórÖar var írskrar ættar (Ln. III. 10), og hann hefir

liklega komið til íslands vestan um haf, kann því vera, að sum
fágæt nöfn í ætt hans (l. d. Snorri og Daði), sé þaðan runnin.
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125. Snæ- (Snjá- Snjó-), sem er haft fyrir forlið í uokkrum

mannanöfnum, er stofninn í orðinu snœr (snjár, snjór), er finst

líka í fornum sögum sem nafn á einum af niðjum Fornjóts jöt-

uns, Sonr Kára er nefndr JökuU eða Frosti, en hans son Snær

(Snjár hinn gamli, sem optast er látinn vera konungr á Finn-

landi (Flat. I. 21, 229, Hkr. 13. bls.) en stundum í Danmörku

(Saxo 1. VIII. p. 415) eða jafnvel í undirheimum (Fas. VÁ. III.

295, h'klega s. s. Jötunheimum, því að þaðan hugsuðu fornmenn

sér að snjór og frost kæmi og breiddist út um öU Norðrlönd á

fimbulvetrinum). Helztu mannanöfn af þessum stofni eru Snæ-

björn, Snæúlfr eða SnjóJfr, Snæfríðr eða Snjófríðr, og Snælaug

eða Snjálaug (Snjólaug), og eru þau öU tíðkanleg enn í dag, en

ekkert þeirra er algengt. Með því að nöfn þessi minna á snjó-

inn, mætti ætla, að þau ættu fremr heima fyrir norðan haf en

sunnan, en þó finnast þau eigi að eins á Norðrlöndum, heldr og

á f>)'zkalandi, svo sem Sneaburg, Sneward o. fl.

126. Steinn er tíðkanlegt karlmannsnafn bæði að fornu og

nýju, og eru samsett af því fjöldamörg nöfn, bæði karla og

kvenna, einkanlega eru til mör;^ karlmannanöfn, sem endast á

'Steimi, og er eitt þeirra (J^orsteinn) með hinum algengari nöfn-

um hér á landi. Af þeim, sera byrja á Stem-j er algengast

kvenraannsnafnið Steinunn, en fágætari eru karlmannanöfnin

Steindór og Steingrímr, og kvenmannsnafnið Steinvör, og finn-

ast þau þó all-víða. Nokkur fleiri hittast á stangli, en sum hafa

lagzt niðr, sem eru þó falleg, svo sem Steinar og Steingerðr.

Hjá Forn-Englum hljóðaði orðið steinn stán, og voru þar líka

til mannanöfn samsett af því, svo sem Heuhstán, Helmstán,

Wulfstán, Æðelstán (Aðalsteinn) o. s. frv.

127. Stígr er nafn, sem virðist upphaflega vera komið frá

Danmörku (þar sem Stígr hvítaleðr á Skáni er nefndr á 12. öld,

Hkr. 676. bls., Fms. XÍ. 335), og hefir líklega fyrst komið þaðan

tii Noregs, og síðan til íslands (Stígr bóndi að Ljósavatni

snemma á 14. öld, faðir Loga prests Stígssonar á Grenjaðarstað,

sem var officialis rétt eptir 1400; sjá D. L 11. 439, Árt. 174),

en þó hefir það aldrei orðið algengt hér, og finst nú að eins á

stangli. Varla mun það vera sama orð og stígr o: gangstígr,

mjór vegr, en þó er það víst komið af sagnorðinu siíga, og getr

þjtt þann sem stígr (eins og »bítr« þann sem bítr), enda er til

annað nafn af sama stofni og sömu þýðingar, ul. Stígandi, sem

finst jafnvel á Englandi í fornöld (svo hét erkibiskup í Kantara-
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borg eptir miðja 11. Öld, sem hefir líklega átt kyn sitt að rekja

til Norðrlanda). Stígandi er nafn á hraðskreiðu skipi í Vd., sbr.

Ln. III. 3, en hefir víst ávalt veríð sjaldhaft mannsnafn, og er

nú ekki framar tíðkað.

128. Styrr var stundum haft fyrir mannsnafn í fornöld, og

er svo frá sagt í Eyrb. (12. k.), að Víga-Styrr hafi upphaflega heitið

Arngrimr, en verið kallaðr Styrr sakir ofstopa síns og ójafnaðar,

því að styrr merkir ófrið, óróa, og er af því dregið orðið styrj-

öld. Af sama stofní er hið enska sagnorð »stir«, hið þýzka

»stören« og hið danska »for5/í?/rre«. Hinn sænski konungsson

Björn var kallaðr Styrbjörn af harðfengi sinni og hergirni (Fms.

V. 247), og um sama leyti og hann var uppi íslenzkur maðr með
Styrbjarnar-nafni (Ln. II. 30). Enu finst nafnið Styrkár að

fornu og nýju, þótt fátítt sé, og af sama stofni er líka Stur-

laugs-nafnið, en þar vantar hljóðvarpið, og er það þó stundum

ritað Styrlaugr (DN. 1). Sturlu-nafnið er líka af sömu rótum

runnið, því að sagnorðið skcrla þýðir að gjöra órólegan, og er

leitt af stofninum í »st'i/rr<^.. Nafn þetta var einkum algengt í

Sturlunga-ætt, og komið í hana frá Sturlu pjóðrekssyni, er var

samtíðis Snorra goða, en þó virðist hann eigi vera fyrsti maðr

með því nafni, því að í Ln. IL 1 er nefndr Sturla goði, sonr

Kalmaus landnámsmanns hins suðreyska. Samt virðist nafnið

vera einkennilegt fyrir ísland, því að í Noregi finst það einungis

sem viðrnefni (Arni sturla Sæbjarnarson um miðja 12. öld), og kann

vera, að Sturla hafi upphaflega verið viðrnefni, en orðið seinna

reglulegt mannsnafn, með því að það var altítt í fornöld, að iáta

heita eptir viðrnefnum nafnkunnugra manna. Sturlaugr finst á

sænskum rúnasteinum, en ekki í sönnum fornsögum, þótt svo

sé nefndr aðalkappinn í Sturlaugs sögu starfsama, en hann er

látinn staðfestast í Svíaríki, og Sturla pjóðreksson var einmitt

af sænskri ætt. Bæði Sturla og Sturlaugr eru nú fátíð nöfn».

Styrkár enn sjaldhafðara, og önnur nöfn af þessum stofni ótíðkan-

leg meðal vor.

129. Sváfa er fornt kvenmannsnafn, sem hlotið hefir skáld-

lega frægð af hinni fögru kviðu um Helga Hjörvarðsson, þar sem

líka er getið um Sváfni konuug á Sváfalandi, og viröast nöfn

þessi greinilega benda á þjóðarnafnið Sváfar (Svevar — , er

hafa fyrrum verið dreifðir víða um pýzkaland, þótt nafn þeirra

festist seinast við Schwaben sérstaklega). Er hér þá enn eitt

dæmi þess, að fornmenn hafi haft þann sið, að gjöra stund-
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um þjöðaheiti að heitum einstakra mauna (sbr. Miillenhoff, DA.

II. 121), eu fyrir því er ekki víst, að þeir menn, er báru nafn

einhverrar þjóðar, hafi verið kynjaðir frá þeirri sömu þjóð, heldr

má segja það eitt með vissu, að fölk þeirra verðr að hafa þekt þjóð

þá, er þeir tóku nafn af, og að því algengara sem nafnið er, því

nánari má ætla að kunningsskaprinn og viðskiptin hafi verið.

Hin þýzku nöfn, sem komin eru af þessum stofni, eru líka tíð-

ust í þeim héruðum, er liggja næst SváfaJandi (Schwaben, t. d.

Schwabo, Schwabilo, Schwabbold, Schwabhilt o. s, frv.), en ein-

hvern tíma hefir Sváfaiand verið kallaö alt norðr að Egðu (eptir

því sem ráða má af Widsíð, sbr, Milllenhoff DA. 11. 97—99), og

voru þá Sváfar í nágrenni við Norðrlönd. Annars er þess líka

að gæta, að Sváfnir er ormsheiti, (eins og tekið var fram þegar

minst var á nafnstofninn -linn), og merkir þá þann, sem svæfir

(með augnatilliti sínu), og líkrar merkingar munu vera hin goð-

fræðislegu nöfn Sváfr, Sváfrlogi (Sól. 80) og Sváfrþorinn, er

virðist vera nafn á föður Njarðar í Fjölsv. (8.), enda kynni

Sváfrlami (í Herv.) að vera upphaflega nafn á Nirði sjálfum, og

táknar þá »Sváfr« einhvern af Vönum, hinum svásu goðum,

frændliði Náttar (Nætr, er kallast 2svefngaman« í Alv.). Varla

mun neitt nafn af þessum stofni hafa tíðkazt hér á landi í forn-

öld, enda sýnast þau hafa verið mjög fágæt annarsstaðar á

Norðrlöndum (Svafi og a>Svavor« = Svafarr, fþ. Suabheri finnast

á dönskum peningum frá 11. öld (0. N.) og ^Svavar^ í DS. III.

166 við ár 1314, enda var Garðarr Svafarsson, er fann ísland,

sænskrar ættar), en bæði Sváfa og Sváfar eru falleg nöfn, sem

vert væri að tíðka.

130. Svanr var tíðkanlegt karlmannsnafn í fornöld, og þó

fágætt mjög hér á landi, en er nú ekki tiðkað framar. Aptr á móti

finnast hér enn nokkur kvenmannanöfn af sama stofni, enda er

hann lang-tíðastr í kvennaheitum hjá fornmönnum, og á miklu betr

við þau en karlmannaheiti, því aðhvitleik og skínandi fegrð svana

og meyja er opt jafnað saman (Ásbjörn prúði kallar móður sína

s'svanhvíta* Fms. III. 218, og Gunnlaugr ormstunga Helgu hina

fögru 2>svanmæra«, Isl. s. II. 260), enda var það trú fornmanna

í heiðni, að fagrar konungadætr væru stundum valkyrjur í

svanalíkjum (sjá Völ.kv. »önnur var Svanhvít
|

svanfjaðrar dró«,

og Hróm. s. Gr. s. í Fas. II). Dóttir Sigurðar Fáfnisbana og

Guðrúnar Gjúkadóttur er nefnd Svanhildr (^sú mun hvítari
|
enn

inn heiði dagr 1 Svanhildr vera
|

sólargeisli« Sig. F. III. 55), og eru
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líklega öll Svanhildar-nöfn frá henni komin. Saxi kallar seinni

konu Ragnars »loðbr()kar« Svanlaugu, og kynni Svanlaugar-

nafnið hjá honum að vera komið af samblandi á nöfnunum

Svanhildr og Áslaug (sbr. þó »Eeyneru3« (Ragnarr) og »Svan-

huita« (Svanhvít) hjá Saxa, II. bók), með því að hugsanlegt er,

að kona Ragnars (Aslaug) hafi talið ætt sína til Svanhildar, er

ættir sýnast raktar frá í Hyndluljóðum^). Auk þessara nafna,

sera hér hafa talin verið (Svanhildr, Svanhvít, Svanlaug) og enn

eru tíðkuð, þótt tvö hin síðarnefndu sé fátíðari en skyldi, finst

líka í fornritum hið ósamsetta konunafn Svana (Ln. II. 9), sem

nú er lagt niðr. Aptr á móti tíðkast nú hér og hvar önnur

nöfn af þessum stofni, er finnast eigi í fornritum, svo sem Svan-

borg og Svanfríðr, sem eru rétt mj^nduð og falieg nöfn, enda er

til í þýzku Swanaburg, sem er alveg sama nafn og Svanborg

(er hefir tíðkazt hér síðan á 14. öld), og það auki Swanaberg

(Svanbjörg), Swanagart (Svangerðr), Swanahilda, Swaualoug, og

karlmannanöfnin Swanabrecht og Swanabald, en hjá oss virðist

ekkert slíkt samsett karlmannsnafn hafa tíðkazt, euda hafa

kvennanöfnin eigi heldr verið algeng hér á landi, né neinstaðar

á Norðrlöndum, en finnast helzt í fornaldarsögum.

131. Sveinii er fornt og faliegt karlmannsnafn, er var ætt-

gengt hjá hiuum fornu Danakonungum (af Knýtlinga-ætt), og er

hugsanlegt að það sé komið af viðrnefni Sigurðar sveins (Fáfnis-

bana), er margir höfðingjar í fornöld, og meðal þeirra Dana-

konungar, töldu kyn sitt til. Nafnið þýðir bæði ungan pilt

(smásvein), og þjón (skósvein), en fyrri þýðingin ræðr víst fremr

nafninu, sem ráða má af því, að í Herv. (16. k.) er nefndr

Sveinn (er konungr varð í Svíþjóð nálægt 1080 og kallaðr Blót-

Sveinn) og Mær systir hans, en nöfn þessi samsvara alveg orð-

unum: piltr og stúlka. í Noregi er Sveinn jarl Hákonarson ein-

hver fyrsti maðr með því nafni, er sögur fara af, og má vera,

að hann hafi heitinn verið eptir eiuhverjum dönskum höfðingja, því

að Hákon jarl mun hafa verið í vináttu við Danakonung um það

' Að Svanhildr hafi verið dóttir Sigurðar Fáfnisbana og gipt Jörniun-

reki hinum ríka, virðist annars seinni sögn en sú, að liún hafi

verið koua Heimis, óvinar Jörmunreks (H. P.: Gdr. H. 1. 41), en

líklega hefir hún ætíð verið talin með uiðjum Gjúka (Slagfinns) og

íSuanhvítar.
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bróðir SveÍDS Hemingr, og virðist það nafn hafa fremr átt heima

í Danmörku en Noregi. Hér á landi virðist Sveins-nafnið hafa

verið fátítt á landnámstíð (sbr. Ln.), en á Sturlunga-öld var það

orðið algengt, og nú á dögum er það með algengari nöfnum.

Af því er dregið nafnið Sveinungr (o: niðji Sveins), sem finst

þegar á landnámstíð, og er enn til í í>ingeyjarsfslu, en fátítt

J^jög, og borið fram »Sveinungi«. Samsett nöfn af þessum stofni

voru fá tíðkanleg í fornöld, nema Sveinbjörn (Bergsveinu) og

Kollsveinn (kollóttr piltr? sbr. Fms. HI. 176, 178), en nú finn-

ast nokkur fleiri á stangli, svo sem Sveinbjörg o. fl., og geta

þau verið all-viðfeldin, ef lögum málsins er ekki raskað, eða

búin til önnur eins ónefni og »Svein5ma«, þar sem latnesk end-

ing er sett aptan við eignarfallið af »Sveinn<í, og er slíkt hið

mesta aflægi.

132. Sverrir var fágætt nafn í fornöld, en er frægt orðið

af hinura spakvitra og ráðsnjalla Sverri Noregskonungi, og sýn-

ist það þó lítt hafa verið tíðkað af niðjum hans, enda var það

ekki fornt ættnafn Noregskonunga, og virðist svo, sem Sverri

hafi sjálfum þótt það bera ofmikinn almúgasvip, þar sem hann

tók upp nafnið Magnús, sem ættgengt var hjá forfeðrum hans.

Eigi mun Sverris-nafn hafa verið með öllu ótíðkanlegt hér á landi

fyrir daga Sverris konungs, því að Ormr prestr Sverrisson er

nefndr í ísl. A. við árið 1173 (St. 118. bls.), en afi porgils

Oddasonar hefir að líkindum heitið Snerir (Sturl.^ I. 7, bls, 5.)

= Snærir (það nafn finst á Vestfjörðum á 13, öld, Bp. I. 671)

eða Snerrir (sem er líklega sama nafn, því að snœra er s. s.

snerra) en ekki Sverrir (er stendr í Sturl.^ 1. 6—8). Nú finst

nafn þetta helzt í Skaptafellssj'slu (vestri), og virðist hafa tíðk-

azt þar lengi, að minsta kosti síðan á dögum Odds biskups (sjá

Árb. Esp. VI. 30, við árið 1626). pýðingiu er nokkuð óljós.

»Sverrir sægs sólar« er mannkenning í vísu eptir Markús Skeggja-

son Sn. E. I. 506, og þýðir Svb. Egilsson þetta svo (Lex. poet.

799.), að »sverrir<'i sé sá, sem hrúgar saman (»sægs só]« =
gulli) af y>svarr^ = þungr, en dr. Jón E>orkelsson skólameistari

(Skýr. 1868, 25. bls.) þýðir y>sverrir<^ með »eyðir«. Sumir vilja

leiða Sverris-nafnið af >->svarra« o: geisa.

133. Sæ- (Sjá- Sjó) er stofninn í sær (sjár. sjór), eins og

snœ- er stofninn í snmr (snjár, snjór) og kemr fyrir sem forliðr í

nokkrum mannanöfnum, en eigi finst 8œr sem sérstakt nafn á
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neinni veru, eina og Snœry heldr kölluðu forfeðr vorir goð hafs-

ins Ægi eða Hlé. (Af þeim heitum eru dregin kvennanöfnin

Ægileif og Hlédís, en þau eru nú ekki framar tíðkuð). Fá nöfn

af þessum stofni mega algeng heita að fornu eða nýju, nema
helzt karlmannsnafnið Sæmundr og kvenmannsnafnið Sæunn, en

fleiri eru þó til, svo sem Sæbjörn, Sæfari, Sjárekr (Særekr), Sæ-

björg, Sæhildr, Sjólfr (fyrir Sæólfr) o. íl.

134. Sörkvir er ekki tíðkanlegt nafn hér á landi á vorum

dögum, en með því að það er merkilegt í sögulegu tilliti, og

mætti vel takast upp aptr, þá skal þess hér getið að uokkru,

J>ýðing þess verðr ekki ráðin af norrænu máli, en í fe. er til

sagnorðið sweorcan, er þýðir að myrkva, draga dimmu á, og lýs-

ingarorðið sworcen o: myrkvaðr, dimmr, og eru þau líklega af

sama stofni og Sörkvis-nafnið, sem var borið fram Sverkir í

Svíþjóð (sbr. Sverco hjá Saxa) og er því hin upphaflega mynd
þess að líkindum Sverkvir og þýðingin: »hinn myrkvandi«, »sá,

sem dregr myrkva yfir«, og táknar það þá líklega hervíkinginn,

sem fer með báli og brandi yfir land óvina sinna, svo að svartar

rústir verða eptir, en slíkt þótti fremd mikil í heiðni. í fyrstu

hefir þetta víst verið viðrnefni, sem sjá má af Ln. III. 5, þar

sem nefndr er Eyvindr sörkvir landnámsmaðr, ástvinr Ingi-

mundar gamla, en eigi virðist það hafa nád neinni útbreiðslu

hér á landi, og mun einkum hafa tíðkazt í Svíaríki. Nestor

nefnir »Svirk« (»Sfirk« == Sverkir) austr í Garðaríki árið 944,

og í Njálu (119. k.) er nefndr Sörkvir karl, er sýnist hafa verið

sænskr (víkinga-)höfðingi, því að porkell hákr fann hann í Sví-

þjóð og herjuðu þeir um Austrveg (nálægt 990). í>að er eigi

ólíklegt, að Sörkvis-ættin, er hófst tii ríkis í Svíþjóð um 1132,

hafi verið komin frá þessum Sörkvi karli. Eptir að nafnið var

orðið ættgengt hjá Svíakonungum, mun það hafa komizt til Nor-

egs (Karl Sörkvisaon konungs átti. Ingibjörgu dóttur Sverris kon-

ungs), og er þar nefndr Sörkvir meðal Baglahöfðingja árið 1205

og síðan fleiri með því nafni (svo sem Sörkvir Árnason lögmaðr

i E>rándheimi 1353, sjá DN. 111. 232). Á Mýrum í Hornafirði er

til örnefnið Sörkushólar (Sörkvishólar), er sýnist bera vott um, að

Sörkvis-nafnið hafi verið þar til einhvern tíma. Munch telr upp

ýms örnefni í Noregi, er hann ætlar að leidd sé af þessum

stofni, þótt stofnorðin sjálf sé týnd úr málinu, og dragi þeir

staðir nöfn sín af sorta eða dimmu (svo sem áin Surka, Surku-

dalr, Surkunes).
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135. Sörli er líka fornt nafn, er eigi tíðkast framar meðal

vor sem mannsnafn. í>að er alkunnugt af sögunum um Völs-

unga og Niflunga, því að Sörli og Hamðir eru kallaðir synir

Guðrúnar Gjúkadóttur og Jónakrs konungs (»Gjúka niðja« kallar

Bragi þá í ílagnarsdrápu), og er þeirra þegar getið hjá Jornandes

(Jordanes) sagnaritara Gota (um 550). Hann kallar þá Sarus

og Ammius, en seinna hafa |>jóðverjar kallað þá Sarelo og Hami-

diech. Bæði nöfnin sýnast vera dregin af berbúnaði þeirra, er

þeir fóru að hefna Svanhildar systur sinnar á Jörmunreki hin-

um ríka, því að svo er frá sagt, að móðir þeirra hafi þá fengið

þeim »brynjur ok hjálma svá sterka, at eigi mundi járn á festaíc

(Skm. 47)j því kallar líka Tindr Hallkelsson brynju Hákonar

jarls »hringofinn Sörla serk«. Forliðrinn í »Hamðir« er stofn-

inn í hamr, sem hér þýðir þá herklæði, og »Sörli« er skylt

gotneska orðinu sarva (þýzka fornorðinu saro eða saru), sem

þýðir brynju (sarwat á miðalda-þýzku). I fe. finst searu, sem

fengið hefir merkinguna vél, vígvél, en er upphafiega sama orð

og saro á fþ. Sörli virðist annars hafa verið fátitt nafn hér á

landi í fornöld, og er Sörli Brodd-Helgason hinn eini maðr með

því nafni, er alkunnr sé af fornsögum vorum^). Frá honum

mun hafa verið kominn Sörli Teitsson (Oddssonar, Gizurarsonar),

er fór utan ásamt Jóni frænda sínum Sigmundarsyni árið 1211

^ Sörli Brodd-Helgason mun hafa verið sonr þorgerðar silfru, seinni

konu föður haus, þvi að hans er eigi getið í Vápnf., og í Nj. 134,

k. er Oddný eða Oddrún, kona Hallbjarnar sterka, kölluð systir

Sörla, en ekki Bjarna bróður hans, sem bendir til, að þeir hafi

ekki verið albræðr. Ef takandi er mark á 3*Fld.« hefir þorgerör

líka verið gipt 'þóri Hrafnkelssyni (Freysgoða), og hefir hann þá

verið fyrri maðr hennar, en dóttir lians, er Hólmsteinn Spak-Bessa-

son átti, er nefnd Áslaug í Dropl. Er það merkilegt, að hér sýn-

ast koma fram á börnum þorgerðar silfru 3 nöfn úr Völs. (Ás-

laug, Sörli. Oddrún), sem öll eru annars fágæt hérlendis. En vér

vitum ekki, hverrar ættar þorgerðr var. »Fld.« segir, að hún hafi

verið >af hinum beztum ættum<, og Vápnf. kallar hana dóttur þor-

valds hins háfa, og mætli geta til þess, að hann hefði verið sonr

þorbjarnar Graut-Atlasonar — hefði þau Brodd-Helgi og þorgerðr

þá verið þremenningar að frændsemi — og þórunnar, dóttur (líkl.

systur) þorvalds holbarka (Ln. IV. S}, er kynni að hafa verið

skyldr þorvaldi holbarka, syni Höfða-þórðar (Ln. IIL 10), en sú

ætt er talin til »Ragnars loðbrókar*.
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og andaðist ári síðar (Isl. A.). I Noregi vlrðist nafnið hafa

verið tiðara, en þó ekki rujög títt (Sörli erkibiskup 1252—54,

sbr. DN.).

136. Teitr er fornt nafn, sem er enn þá tíðkanlegfc hér á

landi, enda sýnist það hafa fremr átt heima hér í fornöld en

annarsstaðar á Norðrlöndum, einkum var það algengfc í hinni

ágætu Haukdæla-ætt. f>vðingin er auðsæ, teitr er s. s. glaðr,

kátr, sbr. '6\teiti = ölkæti, veizlugleði, I fþ. er til lýsingarorðið

zeiz, sem hofir að vísu nokkuö aðra merkingu en teitr hjá oss,

en er annars alveg samsvarandi, og líka notað til mannanafna

(Zeiz, Zeizo, Zeiza — hið síðasta er kvenmannsnafn). Annars

finnast líka bæði í fþ. og d. karlmannsnafnið Teti og kven-

mannsnafnið Teta, hvort sem þau eru af sama stofni eða öðr-

um (0. N,).

137. Tjörvi er fornt nafn, sem haldizt hefir við fram á

vora daga, þött fátífct sé, og hefir það líklega verið auknefni í

fyrstu, og mun vera dregið af tj'órr, sem sýnisfc vera sverðsheiti.

Nafn þetta virðist eigi hafa verið mjög algengt í fornöldj en ætt-

gengt var það hjá Ljdsvetningum (Askell tj'órvi hét forfaðir

porgeirs Ljósvetningagoða, og einn af sonum |>orgeirs Tjörvi,

sem líklega hefir verið faðir |>orkels Tjörvasonar lögsögu-

manns).

138. Torfi er tíðkanlegt karlmannsnafn að fornu og nýju,

og mun það upphaflega hafa verið auknefni (sbr. forsteinn torfi

laudnámsmaðr), dregið af torf = svörðr, mdr. Svo er sagt um
Torf-Einar jarl í Orkn, (7. k.), að íihann fann fyrstr manna at

skera torf ór jörðu til eldiviðar á Torfnesi á Skofclandi, því at

ilt var til viðar 1 eyjunum<; og raá vera, að l^orsteinn torfi hafi

líka fengið viðrnefni sitt af einhverju þess konar. Af sama

stofni er og annað nafn, Tyrfmgr, er finst enn á stangli hér á

landi og samsvarar íþ. nafninu Turping (Turpin), sem kunnugt

er af Karlamagnúsar-sögu hinni fornu. Torfi virðist hafa verið

miklu algengara nafn á Islandi í fornöld en annarsstaðar, eins

og Teitr, en nú er hvorugt þeirra nafna mjög algengt.

139. Trausti var fátítt mannsnafn í fornöld, og mun
varla finnast annarsstaðar en i VígL, sem er ósönn saga, enda

er það nú mjög sjaldhaft, og þó laglegt nafn. |>að er hin

ákveðna mynd af lýsiugarorðinu traustr (»hinn traiisti« o: hinn

öruggi, áreiðanlegi).
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140. Tryggvi er gamalt og gott nafn, setn farið er að

tíðkast hjá oss á seinni árum meira en áðr var, því að varla

sj'flisfc það hafa verið tíðkanlegt hér á landi í fornöld
(J3í5 nefnir

Sturl.i I. 74 Ólöfu Tryggvadóttir á 12. öld og Sturl.^ II. 194

Sigurð Tryggvason, f 1237), en ættgengt var það í einum kyn-

þætti Noregstíonunga, eins og kunnugt er. fjað er beinlínis

ákveðna myndin (»hinn tryggvi«) af lýsingarorðinu tryggr (á

gotn. triggvs) og er óákveðna myndin höfð óbreytt sem viðliðr

í nokkrum mannanöfnum, svo sem Ötryggr (o: sá, sem övinirnir

mega vara sig á«), Hertryggr (Fas. III.) og Sigtryggr, sem var

ættgengt nafn í hinni norrænu konuiigsætt á Irlandi (Sigtryggr

(IV.) silkiskegg 996—1035) og er enn tíðkanlegt sumstaðar

meðal vor, einkum í Eyjaíiröi og |>ingeyjarsýslu, en mætti vel

vera algengara, með því að það er fagrt nafn og þjöðlegt.

Eigi finnast nöfn af þessum stofni í þýzku, en í gotn. er til

Triggvila.

141. Uni er mjög fágæit nafn nú á tímum, eins og það

virðist reyndar alt af hafa verið, en algengara er kvenmanns-

nafnið TJna, sem tíöiianlegast hefir verið í Húnavatns- og Skaga-

fjarðar-sýslum, en víðast annarsstaðar sjaldhaft. Líklega eru

nöfn þessi af sama stofni og sagnorðið tma, og þýðir þá þann

(eða þá), sem unir sér. Sumstaðar 1 fornritum finst nafnið

Unás, er virðist vera samsett af stofninum og «55«, sem

annars er ekki haft fyrir viðlið nafna, og hefir það jafnvel tíðk-

azt hér á landi (Bp. í. 116, 304).

142. Uimr var tíðkanlegt konunafn í fornöld, og tíðk-

ast enn, þótt það sé nú fremr fátítt. Eins og áðr er á vikið,

er því blandað saman við kvenmannsnafnið Auðr^ eða þá alt

er sama nafn upphaflega (Unnr — Uðr — Qðr — Auðr).

Unnr var ein af Ægisdætrum, en þær voru níu als, og tákna

öll nöfuin bárurnar í ýmsum myndum, en bára er á latneska

tungu unda, og er það víst sama orð og unnr. Líklega er

kvenmannsnafnið TJnnr af þessum rótum runnið, fremr en það

sé sprottið af sagnorðinu unyia o: að elska. J)að er haft sem

viðliðr í mörgum samsettum kvennanöfnum og þá optast stytt

1 -unn. Ein af Ásynjum er nefnd Iðunn, var hún kona Braga

skáldaguðs, og geymdi epli þau, er goðin bergðu á, þá er þau elt-

ust, og urðu ung af, enda bendir iö- á endrtekning, endrnýjung,

eins og fyr var á minzt. Nafn þetta er tíðkanlegt að fornu

(Ln. 1. 14, Plat. I. 134) og nýju, en þó fátíðara en skyldi. Aptr
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eru Ingunn, Jórunn, Steinunn og pórunn algengnöfn, Sæunn fá-

gsetara, en Dýrunn og Ljótunn fátíð, þótt þau finnist á stöku

stöðum.

143. Dlfr var algengt karlmannsnafn í fornöld, en nú sjald-

haft út af fyrir sig. En í miklum fjölda samsettra karlmanna-

nafna er það haft sem viðliðr, og í nokkrum nöfnum sem for-

liðr. Mörg af nöfnum þessum eru enn tíðkanlegj og hefir <ilfr

optast breytzt í -ólfr, sem er svo stundum dregið saman við for-

liðinn, svo að hann styttist um samstöfa, t. d. Hrólfr fyrir Hróðúlfr,

Hróðólfr; Snjólfr fyrir Snæúlfr, Snjó-úlfr; Sjóífr fyrir Sæúlfr.

Algeng nöfn eru Bryujólfr, Eyjólfr, Kunólfr, og auk þess finnast

hér og hvar Björgólfr, Herjólfr, Ingólfr, Steinólfr, fórólfr og

Örnólfr. Sömuleiðis finnast enn: karlmannsnafnið Úlfar og

kvennanöfnin Úlfheiðr og Ulfhildr. En í fornöld voru miklu

fleiri nöfn af þessum stofni tíðkanleg, og eru af fám orðum í

norrænu fleiri mannanöfn mynduð, en orðinu {dfr, enda var

slíkt eigi svo óeðlilegt á þeirri öld, þegar nálega hver afreks-

maðr var með úlfhug til annars, og margir ofstopamenn uppi

»fullir upp úlfúðar« (Egilssaga 25. k.). En auk þess má vel

vera, að nöfn þessi standi í sambandi við fornar trúarhug-

myndir og goðsögur, þar sem úlfriun hafi táknað einhverja æðri

veru (svo sem Völund, sjá V. R.: Germ. M. I. 742). Verið

getr líka, að sum nöfn, er endast á -óZ/V, sé dregin af -álfr^

en þau munu þó færri vera. Annars eru mörg af þessum nöfn-

um faileg og fræg af sögum, og svo samvaxin þjóðerni voru, að

þau ættu með engu móti að leggjast niðr, Nöfn þessi voru út-

breidd um öll Norðrlönd, og í germönskum málum var líka mikið

til af samstofna nöfnum. Hjá Gotum finst t. d. Vulfila (o : lít-

ill úlfr), sera Grikkir og Rómverjar hafa breytt í Ulphilas, (svo

hét biskup Gota (f 388), er snaraði ritningunni á mál þjóðar

sinnar; er enn til brot af þeirri þýðingu, og eru það hinar

belztu menjar gotneskrar tungu). Hjá Forn-Englum voru tíðk-

anleg nöfnin Wulfhere (Úlfarr), Wulfnoð (Úlfnaðr e. Úlfnannr?)

Wulfstán, Æðelwulf, Friduwulf o. fi., hjá fjóðverjum Wolfgang,

Wolfram o. fi.

144. Vagn er nafn, er virðist einkum hafa átt heima í

Danmörku í fornöld, og er það frægt orðið af hinum hrausta

Jómsvíkingi Vagni Ákasyni, er mun vera hinn fyrsti maðr með

því nafni, er sögur fara af. En síðan finst það ósjaldan í dönsk-

um árbókum og fornskjölum, og virðist þá mest hafa tíðkazt
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hjá niðjum Vagns og ættmönnum Skjálms hins hvíta (sjá Scr.

r. Dan.). í Noregi vita menn eigi til að það hafi verið tíðkan-

legt að fornu^), en hér á landi hittist það á Sturlunga-öld, og

jafnvel enn 1 dag, þótt það hafi víst alla jafna verið mjög fátítt hér.

Líklegt er, að það hafi upphaflega staðið í sarabandi við fornan

áti'únað og helgisiði í Danmörku, þvi að Tacitus bendir á, að

vagninn hafi þar um sldðir verið mjög hafðr við helgihöld

(»Nerthus« = Njarðar eða Friggjar) í forneskju, enda er bæði

getið um reið pórs og kerru Freys í Eddu, og væri Vagns-

nafnið þá af líkum toga spunnið og Bolli, Ketill og fleiri slík

nöfn. En hvað sem um það er, þá er Vagn stutt og laggott

nafn, sem vert væri að tíðka meir en gjört hefir verið hingað til.

145. Yalr var tíðkaulegt karlmannsnafn í fornöld, en er

nú eigi framar haft sem mannsnafn út af fyrir sig, en í mörg-

um samsettum nöfnum er samstafan Val- forliðr. f»egar þau

nöfn eru borin saman við samsvarandi nöfn í öðrum germönsk-

um málum, verðr það Ijóst, að hér er um tvo orðstofna að ræða,

ólíka að uppruna og merkingu, þdtt þeir sé samhljöða að öðru

í voru máli. Annar kemr fram í orðinu Valr, á forna háþýzku

Walah, á miðþýzku walch, á fe. wealh, er táknar þann, sem er

annarar þjóðar og talar annarlega (ekki germanska) tungu. Svo

nefndu germönsku þjóðirnar ýmsar útlendar þjóðir, er þeir áttu

viðskipti við, og mun þýðing orðsins i upphafi eigi hafa verið

ákveðnari, en hér er bent til, því að það var ekki haft um hina

sömu þjóð í öUum germönskum málum. |>jóðverjar kölluðu

Itali þessu nafni (walch, wálsch, Wálschland = Italía) og ann-

ars líklega alla, sem töluðu rómanska (»valska<í) tungu, en

Forn-Englar, sem áttu mest að skipta við Breta, nefndu þá

einuig svo (þar af Wales = Bretland o: hið litla), og forfeðr

vorir á Norðrlöndum kölluðu helzt Vali, þá sem bygðu norðvestr-

hluta Frakklands (Bretagne og Norðmandi), er þeir nefndu Val-

land, og valskt það sem þaðan var, Hinir fornu Gotar í Dunár-

löndunum hafa að öllum líkindum kallað þá nábúa sína Vali

^ í Rd. 18. k. (ísl. fs. II. 39) er getið um 3 bræðr: Vagn, Nafar

(sbr. Nafur Lilj. U50) og Skefil (sbr. Skef 0. N. árið 1255), og

eru þeir kallaðir •austmenn^, en nöfnin benda helzt til, að þeir

hafi verið danskir (fylgdarmenn' Haralds konungs gráfeldar? f)ó

finst SkefiU í Ln. III. 6, V. 10, og Nafvar syðst í Noregi á 15. Öld,

DN. 11. 674 0. V.).

43
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(Valah), er töluðu latneska tungu, svo sera voru niðjar hiuna

rómversku nýlendumanna í Dakíu, og virðist svo, sem slafnesku

þjóðirnar þar eystra hafi tekið nafn þetta upp eptir þeim, en

breytt þvi eptir tungu sinni í woloch, wlach, (eins og vald í

wolod, wlad og garðr í gorod, grad) og mun af þessum rötum

runnið þjdðarheitið Wlachar eða Walachar (o: Eúmenar) og

landsheitið »Walachi«. Líklega er fuglsnafnið valr af sama

stofni, og táljnar það þá upphaflega ferðafálkann (Falco pere-

grinus), er Forn-Englar köUuðu wealhhafoc o: valskan hauk.

Mannsnafnið Valr er að h'kindum öllu fremr komið af fugls-

nafninu en þjóðarnafninu, og er það athugavert, sem Eyrb. segir

(18. k.), að synir J)óris viðleggs hétu Orn og Vah^ en þó er

bágt að fullyrða neitt um þetta, þar sem svo títt var að nota

þjóðanöfn sem nöfn einstakra manna, enda settu forfeðr vorir

samstöfuna val- framan við sum orð til að tákna að hlutirnir

væru útlendir (t. d. valhnot = völsk hnot, valskikkja Fms. VII.

321 = völsk skikkja), og gæti sum mannanöfnin verið mynduð á

sama hátt. Valþjófr er mjög sviplíkt hinu fe, Wealhþeo(w), og

má því líklegfc telja, að stofninn í forlið þeirra sé hinn sami að

uppruna og þýðingu. f>ó segir í Friðþ. s. (Fas.^ II. 92), »Val-

þjófr þá ek var æðri mönnum«, og sýnist það benda á stofninn

val- af velja, sbn valmenni. Hið þýzka nafn Walahgér sam-

svarar íslenzka nafninu Valgeir, er finst reyndar ekki í fornum

ritutri, en hittist nú, þótt fátítt sé.

Hinn stofninn, sem þessum er samhljóða, en annarar þýð-

ingar, kemr fram í orðunum Valhöll, valkyrja, Valfaðir (Valföðr),

sem öil eru samstofna við nafnorðið valr o hópur fallinna

manna vopnbitinna, og sagnorðið velja o: kjósa, því að sú var

trú manna í heiðni, að Öðinn (og Freyja) veldi þá úr, er falla

skyldi, og heimti þá til sín í ValhöU (og Sessrúmni), en vai-

kyrjur kölluðust meyjar þær, er hann (eða þau) sendi til hverrar

orustu, til að lcjósa feigð á menn og ráða sigri. Kvenmanns-

nafnið Valdís táknar beinlínis gyðju valsins eða valkyrju, og

Valgerðr getr líka verið sömu þýðingar, enda gátu menskar

konur stundum verið valkyrjur, að því er fornmenn trúðu, eins

og þær áðr er á vikið (t. d. Sváfa, Sigrún, Kára í Helgakviðunum,

og þær konur Völundar og bræðra hans í Völundarkviðu). Sam-

svarandi stofnorð í þýzku er Wal, Wahl, (og í fe. wæl), og eru

líka mynduð nöfn af því. Karlmannsnafnið Vali hjá oss er á þ.

Walo. Hjá f>jóðverjum finst og Wal án afleiðsluendingar sem
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mannsnafn. pað er auðvitað miklum erfiðleikum bundið, að

greina sundr þessa orðstofna {T>valah« og y>val«] eða ákveða^ af

hverjum þessara stofna hvert nafn sé runnið, sem byrjar á Val-,

enda má vel vera, að þeir hafi stundum verið báðir settir framan

við sama viðlið, hvor í sínu lagi^), og verðr hér að fara eptir

því, sem líklegast þykir, þegar gáð er að merkingu liðanna og

nöfnin borin saman við samsvarandi nöfn í öðrum germönskum
málum. Ekkert af nöfnum þeim, er byrja á FaZ-, er algengt

meðal vor, nema Valgerðr, en þó tíðkast h'ka kvenmannanöfnin

Valborg og Valdís og karlmannanöfnin Val^arðr, Valgeir og Val-

týr, sem er nafn á Oðni í fornum skáldskap, en finst ekki sem

mannsnafn í fornritum, og kann því að vera sprottið af þýzka

nafninu Walther, sem samsvarar eiginlega hinu norræna nafni

Valdarr. En hvað sem því líðr, þá er Valtýr rétt myndað ís-

lenzkt nafn, og ekkert á móti að halda því í þessari mynd.

146. Vald- = ráð, yfirráð, er algengt orð í samsettum

mannanöfnum ; er það bæði haft í forlið og einkum í viðlið, og

þýðir valdr þann, sem er ráðandi einhvers (»Hörða-valdr« haft

í kvæðum um Noregskonung, »gálga-valdr« um Oðin o. s. frv.).

Af því er dregið karlmannsnafnið Valdi (á þ. Waldo), sem hitt-

ist enn á stöku stöðum hér á landi. Annars eru það fá nöfn,

sem byrja á Vald-, og eru helzt þeirra Valdarr og Valdamarr,

en hvorugt þeirra er algengt nafn í fornritum, og að eins hið

síðara er nú tíðkanlegt, en eigi virðist það hafa náð neinni út-

breiðslu á Norðrlöndum, fyr en eptir daga Valdamars Knútssonar

Danakonungs, er var (í móðurætt) kynjaðr frá Garðaríki, en þar

var nafnið ættgengt í konungsættinni (Vladimir eða Volodimir

— því Slavar gjörðu vald að vlad eða volod, eins og áðr er

sagt). Aptr eru það mörg nöfn, sem endast á 'valdr^ er stund-

um verðr að -aldr (t. d. Arnaldr, Haraldr, Hróaldr; Rögnvaldr,

í^orvaldr) og sum endast á -valdi (eða -aldi t. d. Ávaldi, Sig-

valdi, J>óraldi). Ýms af nöfnum þessum eru enn tíðkanleg, svo

sem Haraldr, Eögnvaldr, forvaldr, og Sigvaldi. Hjá fjóðverj-

^ Valdís og Valgerðr geta t. d. eins vel táknað ysuÖrœna drós" (svo

er Ölrún Kjársdóttir af Fa/landi nefnd í Völ,-kv. 1. er.) eins og

veljandi (valkyrju). Valborg beldr Munch að sé s. s. híð þýzka

Waldburg, (VValdpurc), og heföi þá Vald- verið stytt í Val-, líkt

og í þ. (Walburg). Sbr. Valbrandr og þ. Waltprant.

43*
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um hefir tíðkazt mikill fjöldi nafna af þessum stofni, t. d. Wald-

bern, Waldbrecht, Waldhelm; Waldburg, Waldnin o. fl.; Adal-

wald, Arnwald (Arnold), Berthwald (Bertold, Bertel). Hjá Lang-

börðum voru tíðkanleg slík nöfn sem Agioald, Grimoald o. fl.,

og hjá Forn-Englum finnast t. d. Wealdhere (Waldarr), Folk-

wald, Ælfwold o. s. frv. paðan er líklega nafnið »Eðvald« runnið,

sem ætti á íslenzku að vera Auðvaldr (=- Eadwald, sbr. Ead-

mund — Edmund = Auðmundr).

147. Varðr er í rauninni sama orð og vörðr (ef. varðar)

á fe. weard, á þ. wart (og er af því dregið sagnorðið »warten«,

er þýðir eiginl. að gæta e-s, og svo að Mða). Varð- er ekki

haft sem forliðr í mannanöfnum í voru máli (sbr. þó tröllkonu-

nafnið Varðrún), en -varðr er algengr viðliðr, og eru mörg

þeirra nafna, er svo endast, tíðkanleg enn í dag (svo sem Hall-

varðr, Hávarðr, í>orvarðr, og einkanlega Sigurðr, sem er s. s.

Sigvarðr). Hjá Forn-Englum tíðkuðust mörg nöfn, sem enduð-

ust á -weard, og er Eadweard (Edward) alkunnast þeirra, ætti

það eptir voru máli að vera Auðvarðr (hjá Langbörðum Aud-

oard, þar af ítalska nafnið Odoardo), en af því að farið var eptir

enskum framburði, þegar það var tekið upp í norrænu, varð úr því

Eatvarðr ~ Játvarðr eins og Eadmund varð að Játmundr, enda

voru þessi ensku nöfn helgra manna heiti (Játmundr konungr

helgi t 870, Játvarðr konungr »Martyr« f 978, Játvarðr gdði

(Confessor) f 1066) og breiddust út frá Englandi til Norðr-

landa. 1 þýzku finst mikill fjöldi nafna, er endast á -ward,

-wart, -wert, og með því að það ber við, að er slept, þá

er það stundum óvíst, hvort viðliðrinn er upphafiega -wart eða

-hart, t. d. í nafninu Dankert, sem bæði getr verið komið af

Dankwart og Dankhart, enda er nöfnunum Bemhard og Bern-

ward ruglað saman hjá í>jóðverjum og má sjá það af foruritum

vorum, að 2 útlendir biskupar með slíku nafni, er hér voru í

fornöld, eru ýmist nefndir Bjarnharðr eða Bjarnvarðr. En hvort

sem heldr er þeirra nafna, þá eru þau íslenzkulegri og réttari

en Bernharðr og Vernharðr, sem hittast nú hér á stöku stöð-

um. Hjá pjdðverjum tíðkuðust líka ýms nöfn, sem byrja á Wart-,

t. d. Wartger, Wartman o. fl.

148. Vó- er, orðstofn, sem finst bæði í forlið og viðlið

ýmissa samsettra nafna, og mun uppruna-myndin vera vih, sam-

stofna við sagnorðið vígja (víhja, á þ. weihen). Orðið vé út af
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fyrir sig þýðir helgidóm, helgistað (sbr. »þyrma véum», »granda

véum«, »vargr í véum«). Einn af Burs sonum (bróðir Óðins =
Hænir?) er nefndr Fé, og goðin eru jafnvel kölluð mar (Hym-

iskv.); má því ætla, að vé í mannanöfnum tákni goðhelgi, enda

er sagt frá því í Ln. 11. 29, að maðr nokkur ágætr í Sogni, er

Geirr hét, »var kallaðr Végeirr, því at hann var blótmaðr mik-

il]«, og voru öll börn hans líka kend við vé, (synir hans hétu

Vébjörn, Vésteinn, Véðormr, Vémundr, Végestr, Veðorn^), en

Védís dóttir), enda munu þau hafa verið helguð goðunum frá

fæðingunni. Sjaldnar er vé haft í viðiið en forlið nafna, þó

finst hér á landi í fornöld f>órvé (Ln. V. 11 — l>óru Grett. 6.

k.), sem er sama nafn og í>yrvi = í>yri hjá Dönum og Svium^),

Bvo eru nokkur karlmannanöfn, sem endast á -vér t. d. Hlöð-

vér, Kandvér, Ölvér, og munu þau vera af sama stofni runnin.

Hlöðvér er sama nafn og Hlodwih, Hlndweh (Chlodwig), sem

ritað er á latneska tungu Ghlodowæus, og seinna Hludowichus,

Ludovicus, á þ. Ludwig, eins og áðr er á vikið. Hjá Forn-Engl-

um tíðkuðust nöfnin Hlodewig (Hludwyg N. I. 150. bls.), sem

samsvarar alveg norræna nafninu Hlöðvér, því að wig er s. s. vé, og

Eadwig (Edwig, seinna Edwy), sem er líka af sama stofni, þótt Norð-

menn gjörðu þar -vígr úr viðliðnum (Játvígr, Fms. XI. 190, fyrir

Áuðvér, sem hefðiverið samsvarandiorðmynd)^). Ekkertnafnaf þess-

um stofni má nú heita tíðkanlegt meðal vor, nema hvað Védís og

Eandver hittast enn á einstaka stað, en mjög sjaldan, og þýzka eða

danska nafnið Ludvig hefir sumstaðar náð nokkurri útbreiðslu,

en réttast væri að breyta því aptr í sína upphaflegu, íslenzku

mynd (Hlöðver).

^ Munch setlar, að »0« sé skotið in í Véðormr og VéðÖrn (sbr. Véð-

ey fyrir Vé-ey), en aðrir halda, að réttara sé Véþormr og Vé-þorn

(sbr. fs. Gerthorn Ark. V. 261, Lundgr. 63, og jötunsnafniö Böl-

þorn).

^ þar tíðkuðust fleiri samskonar nöfn, einkum á Gotlandi (Rv. 358

bls.l svo sem Arnvi, Botvi, Fastvi, Hróðvi, Ketilvi, Randvi, Sigvi

0. fl, (sbr. Díetr., Lundgr., Rv.).

3 í Hyndl. (20. og 25. er.) er nefndr Hörvir. sem mun vera sama

nafn og Hervér, fþ. Hariwih (Heriweus, Hariwich, Herewich), Heri-

wi, sbr. Olvir (Olver) fyrir Alvér, fe. Alewih, fþ. Alavih (Ark. L

252).
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149. Veig er viðliðr í nokkrum samsettum kvenmanna-

nöfnum, og þýðir út af fyrir sig vökva, (nærandi og styrkjandi)

drykk, en er líka haft sem eiginnafn bæði um eyjii og á í Nor-

egi, og í Sn. E. II. 489 er það haft um konu. Má vel vera, að

það eigi rót sína í trú fornmanna, að veig og laug eru svo tíðk-

anlegir viðliðir í kvennanöfnum (sbr. Gísli Brynjúlfsson í N. Fél.

XIII. 75), því að þeir trúðu jafnt á Vani sem Æsi, en Vanir eru

einatt kendir við sjó og vötn, og virðast hafa táknað hið kven-

lega, frjíJsama og mdðurlega í tilverunni. Gullveig (sbr. fþ.

Cholduuaih Ark. VIII. 305) er nefnd í Völuspá, og reis af henni

ófriðr milli Ása og Vana, sem endaðist þó með sátt þeirra og

sameiningu. Eannveig og Solveig eru algeng nöfn að fornu og

nýju, en auk þeirra íinnast í fornritum Alveig (eða Álmveig) og

Hallveig, og er hið síðara lagt niðr, en hitt fátítt (Ölveig).

150. Ver- er forliðr í karlmannsnafninu Vermundr, sem

er enn tíðkað, þótt það sé fremr fátítt, enda virðist það aldrei

hafa verið mjög algengt hér á landi, þótt eigi aé all-fárra manna
getið í Sturl. með því nafni. Hjá Forn-Englum finst Wær-
mund, og hjá f>jóðverjum Warimund, Wármunt, og úr því hafa

Frakkar aptr búið til Guarmund, Guiremont. Stofuinn er lík-

lega hinu sami og í sagnorðinu ve^^ja^ og nafnorðinu -veri [sbr.

Víkverjar o: þeir sem verja (byggja) Víkina, fe. Cantware =
Kentverjar, þar af Gantwareburh (Canterbury, Kantaraborg)]. I

nafninu Vermundr eru þá báðir liðir hér um bil sömu raerk-

ingar, þar sem þeir tákna báðir vörn eða vernd. (Eptir Axel

Olrik (Ark. VIII, (NF. IV.) 370.) er Vármundr réttara en Ver-

mundr, þegar um Vermund vitra (= Gármund hjá Forn-Engl-

um?) er að ræða, og kynni það vera af sama stofni og várar d:

trygðir, vœrr o: rólegr, vœri o: friðr, og Væringjar o: þeir sem

friðland hafa^ skjólstæðingar, sbr. V. Thomaen: Ursprung des

russischen Staates. Gotha 1879, 124—127. bls.).

151. -viðr er viðliðr í allmörgum karlmannanöfnum, er

einkum hafa tíðkazt hjá Svíum í fornöld (Arnviðr, Bólviðr, Brá-

viðr, Finnviðr, Preyviðr, Geirviðr, Gunnviðr, Hólmviðr (== Hul-

viðr), Hreggviðr (DS), f^orviðr, o. m. fi., sjá Lundgr.), og er þýð-

ingin auðsæ, viðr er s. s. tré, og orðið alment haft í kenning-

um (randa-, skjalda-í;í(5r, o. s. frv.). Nú eru nöfn þessi lítt eða

ekki tíðkuð meðal vor, þdtt mörg þeirra sé all-snotr, og hefir

að eins Hreggviðr haldizt við fram á vora daga, enda mun ekk-

ert þeirra hafa nokkurn tíma oröið hér algengt.
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152. Yig- var algengr forliðr samsettra mannaheita í forn-

old, og þýðir það bardaga eða manndráp, og er sarastofna við

sagnorðið vega. f>að var eðlilegt, að nöfn af þeim stofni væri

tíðkuð á vígöld þeirri, sem var í fyrndinni hér á Norðrlöndura

sem víðara, enda var þá margt af þeim, t. d. Vígi, Vígúlfr, Víg-

bjóðr, Vígbrandr, Vígfúss, Vígharðr, Vígleikr, VíglundrM, Víg-

sterkr o. s. frv. og kvenmannsnafnið Vígdís, sem táknar val-

kyrju, eða hér um bil hið sama. Nú eru þau lítt tíðkuð, nema

(karlmannsnafnið) Vigfús og (kvenmannsnafnið) Vigdís, og hefir

^-ið í forliðnum stytzt (grenzt) í þeim báðum. Mörg þýzk nöfn

eru til, sem byrja á Wig-, og virðast vera af þessum stofni

(Wigbert, Wigman o. fl.), og eins eru til hjá fjóðverjum mörg

kvennanöfn, sem endast á -wig, t. d. Hedwig og Heilwig, Hail-

wig (Helwig). Nöfu þessi, er nú var getið, eru samt líklega

hvorki samstofna við vig né veig, heldr víJc, sem mun upphaf-

lega hafa þýtt: »athvarf«, »hæli«, »staðr, sem má víkja (hverfa)

til«. í fornum ritum (þýzkum) er Hedwig stundum stafsett:

Haduwic, sem raundi þýða hæii í bardaga (höð). Lúther hefir

þegar í »NamensbuchIein« þýtt viðliðinn wig eða wic í kvenna-

nöfnum eins og hér er gjört. I fornenskum karlmannanöfnum

finst líka viðliðrinn wig (sbr. og þvzku nöfnin Hartwig, Herwig,

Ludwig), en á þar ekki heldr neitt skylt við víg (o: bardaga),

heldr við vé, eins og áðr er á vikið, og eins mun háttað forliðn-

um Wig- í sumum þvzkum nöfuum (t. d. Wigmund = Vé-

mundr, sjá 0. N.).

153. Orðið Yík, sem nú var á minzt, finst í upphafi

tveggja norrænna nafna, sem eru Víkarr (upphaflega Vík-harr) og

Víkingr, og munu þau bæði eiga upptök sín að rekja til her-

ferða forfeðra vorra á sjó. Alkunnr í fornsögura er Víkarr, sonr

Haralds Egðakonungs (réttara en: Alreks Hörðakonungs í Fas.

n.)j fóstbróðir Starkaðar gamla og hinn mesti herkonungr, og er

hann talinn forfaðir Bjarnar bunu og Ölves barnakarls í vb. Ln,

(ísl. s. L (Kh. 1843) 327—28. bls.).

154. Vil- er algengr forliðr í samsettum mannanöfnum.

Stofninn er eiginlega Vilhy sem kemr fram i orðinu viljiy er í

^ Víglnndr er réí.t lieriTianiiskenning, og svo kallar Björn Breiðvík-

ingakappi sjálfan sig í einni ástavisu sinni (Eyrb. 40. k.), en ann-

ars mun nafniö varla finnast annarsstaöar en í Vígl., sem er líka

ástasaga af Snæfellsnesi, en kynni aö nokkru leyti að eiga rót

sína í fornsögu úr ælt Hólmkels (sbr. Ln. II. 6., 8.).
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fornöld var ritað vili (ef. viljá). 1 nöfnum virðist hann tákna það,

sem geðfelt er eða inndælt (gengr í vil eða að vilja). Vili er

nefndr einn af Burssonum (bróðir Óðins = Lóðurr?) og hjá

Austgotum hinum fornu var til nafnið Vilja. Hjá Forn-Eugl-

um og pjóðverjum breyttist optast vilj- í will- t. d. í fornensku

nöfnunum Willebrord (Willbrod), Willelm, Willebald, og þýzku

nöfnunum Willibrecht, Willibald, Williburg, Willehelm (Wil-

helm). í>ó finst líka í þýzku Wilibald, Wiliprecht (og í fe. Wil-

frid og Wilburg). í norrænu fornmáli finnast karlmannanöfnin

Vilbaldr, Vilgeirr, Vilhjálmr, Vilmundr, og kvennanöfnin Vilborg

og Vilgerðr, en nú eru þau lítt tíðkuð, nema Vilhjálmr og Vil-

borg (sem má heita algengt nafn, einkanlega í Skaptafellssýsl-

um). Líka finnast á stöku stöðum Vilmundr og Vilfríðr (sem

er líklega komið úr riddarasögum, en samt sem áðr laglegt nafn

og viðkunnanlegt). Plest þessara nafna virðist mega rekja til

Norðmanna þeirra, er höíðust við fyrir vestan haf á 9. öld, og

mætti því hugsa, að sum þeirra væri ensk að uppruna (Vilbaldr

landnámsmaðr frá írlandi er nefndr í Ln. IV. 11 og Vilborg Ósvalds-

dóttir og Úlfrúnar Játmundardóttur Englakonungs Ln.1. 10 oglV. 7^

en frá henni mun Vilborgar-nafnið einkum hafa útbreiðzt hér á

landi, því að hún var langamraa Vilborgar konu Hjalta Skeggja-

sonar). í>ó er hin enska mynd af Vilhjálms-nafninu »William<

eigi runnin beint frá Forn-Englum, heldr frá Norðmönnum á

Frakklandi, svo sem áðr er sagt, hvort sem nafnið sjálft er

norrænt að uppruna, sem vel getr verið eða tekið upp af Norð-

mönnum fyrir vestan haf eptir hinu fþ. Willehelm (eða fe.

»Willelm«). I Noregi finst það snemma á 12. öld (Vilhjálrar

Fms. VII. 344 = Viljamr s. st. 328), en 2 öldum fyr i Norð-

mandí (Vilhjálmr langaspjót Hrólfsson f 9J2, forfaðir Vilhjálms

bastarðs Englakonungs).

155. Vin-(Vini ) eræfagamalt stofnorð, sem finst í mörgum

germönskum mannanöfnum, ýmist sem forliðr eða viðliðr. |>etta

er sama orð og vin (vinr), á fe. wine (sbr. fe. nöfnin Winfrid,

(fþ. Winifrid), Ælfwine (= Alboin hjá Langbörðum). Bealdwine

(fþ. Baldwin), Eadwine (fþ. Audwin, Odwin, hjá Langbörðum

Audoin), Godwine (fþ. Godwin) = Guðini, o. s. frv.). í nor-

rænu máli virðast fá eða engin raannanöfn af þessum stofni eiga

upphaflega heima, nema Auðun^) eða Auðunn (o: Auðvin(r) eins

^ þó má þess geta, að hjá Saxa er herkonungr einn. bróðir Hag-



DM ÍSLENZK MANNANÖFN. 679

og áðr er á vikið), en ýms önnur finnast í fornsögum heíti út-

lendra manna (þýzkra og enskra), og eru þá vanalega látin end-

ast á 'vini (-ini), eins og í fe. -wine, t. d. Álfvini, Baldvini,

Guðini, og eru tvö hin síðarnefndu nokkuð tíðkuð hér á landi

með þeim tilbreytingum, að Baldvini er orðið að Baldvin, eins

og eðlilegt er, og samkvæmt málinu, en Guðini að Guðni, og

má það nafn algengt heita. Kvenkynsorð, sem náskylt er þess-

um stofni, er vin (ef. vinjar, sbr. wynne á fe., wonne á þ.), sem
löngu er úrelt, en virðist í fyrstu hafa þýtt inndœlan stað, og

síðan haga, á gotn. vinja, og eru ýms kvenkend staðanöfn af

því dregin, t. d. Björgvin (Björgyu), og sömuleiðis heiti jarðar-

innar (= Friggjar?) Fjörgyn (Fjörgvin) og Hlóðyn. Faðir

Friggjar er nefndr Fjörgvin (Fjörgyun) og er það samsvarandi

karlkynsorð. Aþekt því er hið nýmyndaða karlmannsnafn

Björgvin.

156. Vindr (á þ. Winid, á fo. Wined) finst í ýmsura nor-

rænum mannanöfnum sem viðliðr (og jafnvel sem nafn út af

fyrir sig í Danmörku, sjá 0. N.), og sýnist það tákna »vind-

verskan mann« eða einungis »mann« eins og ýms önnur þjdða-

nöfn (Gautr, Goti, Húnn, Saxi, Vandill o. fl.), en á als ekki

skylt við orðið vind)- (o: veðr, stormr). Að eins í einu manns-

nafni er viðliðrinn -vindr óbreyttr, og er það Eyvindr, sem var

algengt nafn í fornöld, og er enn tíðkanlegt sumstaðar, (þýðir lík-

legahérum bil s. s. eybúi).. Munch heldr að Eivindr (á nýnorsku

Even) hafi upphaflega verið annað nafn (af ei = ætíð) en runnið

seinna saman við hitt (Eyvindr = Öyvind á nýnorsku). Ann-

ars segir hann, að -vindr hafi breytzt í -undr, eins og -vin í

-un, og sé nöfnin Önundr (An-vindr) og Jörundr (Jar-vindr) af

sama stofni, en alt er þetta nokkuð óvíst, og þjóðarnafnið Vindr

er opt ritað Vinþr (sbr. fs. nafnið Vinþi), og því vilja sumir

rengja það, að þessi nöfn sé þaðan sprottin (Ark. II. 230, 287).

barðs, nefndr Helvin, sem kynni að vera s. s. Hervin, sbr. Óðins-

heitið Helblindi = Herblindi? og helblótinn — herblótinn? í þórs-

drápu. Freyr er stundum nefndr Ingunar-Freyr, sem gæti verið

dregið af Ingun o: Ingvin(r), nema Inguna- (o; Ingvina-) Freyr sé

réttara (sbr. frea Tngwina í Beow.). í d. finst Alin (o: Alvin,

ON.), í s. Bótvin, Fólkvin (Lundgr.) í Ln. 11. 19 er xdóttir Bjarma-

konungs« nefnd Ljúfvina (d. Liuina = fþ. Leobuvina 0. N., og fe.

Leófwine).
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157. Vör er algengr viðliðr í kvennanöfnum, og virðist

vera kvenkynsmyndin af lýsingarorðinu (sem er nafn á dvergi í

Fjölsv.-m. 34., og á smiðum 2 í Hr. s. kr. Fas.2 I, i. 12). Svo .

segir í Sn. E. I. 116, að ein af Asynjum haíi heitið Vör »vitr

ok spurul svá at engi hlutr má hana leyna; þat er orðtak. at

kona verði vör þess, er hon verðr vis«, f>að eru líka til karl-

mannanöfn í fornmálinu, sem endasfc á -varr, t. d. Hávarr. I

fornöld var til mikill fjöldi kvennanafna með viðliðnum •yör, og

€ru mörg þeirra enn tíðkanleg, t. d. Asvör, Gunnvör, Hallvör,

Hervör, Salvör, Steinvur, pórvör, en þó ekkert algengt. l>jóð-

verjar höfðu líka mörg nöfn, er enduðust á -wara^ t. d. Amal-

wara, Hildiwara, Raginwara o. s. frv.

158. Þjóð- var algengr forliðr í mannanöfnum í fornöld,

enda var það orð líka sett framan við ýms nafnorð, lýsingarorð

og atviksorð, og eykr þá ýmist merkinguna, eða táknar það sem

almenning snertir (t. d. þjóðá o: stór á, þjóðkunnr, þjóðmærr

o: mjög frægr, þjóðvel o: mjög vel). Samskonar nöfn íinnast

í öllum germönskum málum. Á gotn. er þjóð »þiuda« og er af því

dregið nafnið f>iudareiks (á latn. Theodericus, Theodoricus, Thou-

dericus), sem er svo frægt orðið af hinum ágæta og nafntogaða

þjóðreki l^jóðmarssyni, Austgotakonungi (»piðriki af Bern«). Á
háþýzku er samsvarandi nafn Diutrich, seinna Dietrich, á frís-

nesku Thiadrich, á fe. |>eóderic, og enn breytist forliðrinn á

ýmsan veg í ýmsum mállýzkura (Theud- Theut- Tiut- Theot-

Thet- Thiat- o. fl.). Annars virðast nöfn af þessum stofni hafa

verið miklu algengari hjá Gotum og |>jóðverjum en á Norðr-

löndum, því að þar finst heldr fátt af þeim, en þó nokkur (|>jóð-

arr, (pjóðgeirr), |>jóðólfr, {>jóðrekr; fjóðbjörg, |>jóðgerðr, fjóð-

hildr, 0. fi.). Nú finnast hér á landi að eins |>jóðbjörg og f>jóð-

hildr, auk þýzku nafnanna Diðrik og fiðrik, sem ætti að rýma

sæti fyrir hinu íslenzka |>jóðrekr. |>ar sem nöfn finnast í ís-

lenzkum fornritum, er byrja á péit", þá eru það þýzk nöfn af

þessum stofni, og ætti að réttu lagi að byrja á _fjóð-, t. d.

péttleifr (á þ. Diutíeip, Ditlef, á ísl. Hóðleifr), Httmar (Tiut-

mar, Dietmar, á ísl. I>jóðmarr), og eins ætti ^féttmerskií: að

kallast J>jóðmerski á íslenzka tungu.

159. Þór- er einhver hinn algengasti orðstofn í íslenzkum

mannanöfuum, bæði í forlið og viðlið, þótt hið fyrra sé enn

vanalegra. Af ^br er og dregið karlmannsnafnið f>órir og kven-

mannsnafnið |>óra, sem er líka opt haft fyrir viðlið í samsett-
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um kvennanöfnum. jf^að er næsta einkennilegt við nöfn af þess-

um stofni, að þau virðast hafa verið mjög lítt tíðkuð hjá öðr-

um germönskum þjdðum en Norðrlandabúum, en meðal þeirra

hafa þau verið einhver almennustu allra nafna, og þarf ekki

annað en líta á nafnaskrá Landnámu tii að sjá, að mikill fjöldi

slíkra nafna hefir tíðkazt hjá Norðmönnum á landnámstíð, og

mörg þeirra verið mjög algeng. Aptr á móti hafa eigi fundizt

nema 4 slík nöfn hjá jþjóðverjum, nl. Álbthonar. Donarperht,

Donarad og Thunerulf (s. s. J>órólfr). J>að lítr því svo út, sem

J>órr hafi verið miklu minna dj^rkaðr á pýzkalandi en á Norðr-

löndum, og sama er að segja um Gota hina fornu, að vér þekkj-

um ekkert gotneskt nafu, er byrji á f>unar, sem var nafn f>órs

hjá Gotum. Og þótt ýms nöfn, er byrja á I>ur-, hafi fyrrum

tiðkazt á Englandi, þá finnast þau þar ekki fyr en eptir að

Danir fóru að setjast þar að, enda sézt það á orðmyndinni

»pMr-«^ að þeir, sem sh'kum nöfnum hétu, hafa annaðhvort verið

kynjaðir af Norðrlöndum, eða heitnir eptir Dönum eða Norð-

raönnum, því að nafn f>órs er á fe. þunor, og fimtudaginn

(pórsdaginn) kölluðu Forn-Englar J>unoresdæg, svo að orð-

myndin |>unor hefði einnig átt að koma fram í mannanöfnum,

enda finst »Thunor« sem nafn á enskum manni á 7. öld (Mon.

h. Br. I. 635), en í samsettum nöfnum virðist það eigi hafa

verið haft. Hin norræna nafnmynd pórr er samandregin úr

ponarr (|>unarr), sem ereiginlega sama orð og Donner á þýzku,

en upphaflegra er ú en ó í pórs-nafninu, sem sjá má af því,

hvernig það er letrað á rúnasteinum. Hljóðstafrinn í ^pörr<s. er

flár (breiðr) og svo er hann líka enn í dag í mörgum samsett-

um nöfnum af þeasum stofni, t. d. öllum þeim, sem endast á

-þörr, og eins þeim, sem byrja á pör-, þegar viðliðrinn byrjar

á hljóðstaf eða ^JuA, svo sem fórálfr, |>órarr, fórey, f>()rhildr,

en aptr hefir hljóðstafrinn grenzt 1 mörgum eða fiestum þeim,

er viðliðrinn byrjar á samhljóðanda, t. d. E^orbjörn, f>orfinnr,

í>orgeirr, porgils, porgrímr, f>ormóðr, f>orvaldr, f>orvarðr. Und-

antekningar frá þessari reglu eru kvennanöfnin þórdís, pórný,

í>órvör, og eigi grennist heldr »ó*-ið í karlmannsnafninu fórðr,

(upphaflega f>órröðr, og það svo samandregið í |>órðr). Kven-

mannsuafnið |>órriðr var með líkum hætti stytt í f>oríðr og það

breyttist aptr í f>uríðr, sem nú er altítt. 1 Svíþjóð og Dan-

mörku hélzt hið upphaflega ?í-hljóð í ]í>órs-nafni og þeim manna-

nöfnum, sem af því eru dregin, einkum þegar hljóðstafrinn var
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grannr, og því finnast á Englandi önnur eins nöfn og purcytel,

furstan, purgot o. s. frv.j með því að það voru helzt Danir, er

settust að á Englandi á víkinga-öldinni. En þegar fram liðu

stundir, breyttu Danir »Tliur-« opt í »Thru« eða »Tru-«

(»Tro-«), og sögðu t. d. Trugils eða Trogils (Troels) fyrir Thur-

gils, Thrugunna fyrir Thurgunna o. s. frv. Svíar virðast hafa

tekið þetta eptir Dönum að nokkru leyti, en optar breyttu þeir

»Thur-« í »Thyr-« og sögðu t. d. Thyrger fyrir Thurgeir, Thyr-

gils fyrir Thurgiis, og svo er hinn nafnfrægi porgils Knútsson

stallari opt nefndr í bréfum (á latn. Thyrgillus, sbr. og fyrvi

(=: j>yri) fyrir pórvé). fegar » pórr<í er haft fyrir viðlið, breyt-

ist það stundum í -ddrr^ eiukum þegar forliðrinn endast á lin-

staf {l eða w), t. d. Halldórr, Steindórr, og stundum fellr þ eða

d burt, eins og í Arnórr (o: Arnþórr). Hið sama er um sum

af þeim kvennanöfnum, þar sem -þóra er viðliðr, t. d. Halldóra.

pó er nú sagt og ritað Arnþóra, en fornmenn virðast hafa sagt

og ritað Arnóra (sbr. Ln.). Bergþórr og Bergþóra eru óbreytt

nú sem fyrr (þó er ritað Bergdórr í Sturl.). ÖII þessi |>órs-

nöfn eru einkar þjóðleg og ætti með engu móti að leggjast niðr,

enda eru mörg þeirra með hinura algengari mannanöfnum vor

á meðal, t. d. Halldór, f>órarinn, J>órðr, J>orkeIl, f>orIákr, |>or-

leifr, |>orsteinn, f>orvaldr; J>óra, Halldóra, porbjörg, |>órdís, for-

gerðr, f>órunn, f>uríðr.

160. Þrádr er valkyrjuheiti í Grímnismálum, og svo er

nefnd dóttir f>órs og Sifjar, og er hún talin með Ásynjum.

ílafnið virðist skylt lýsingarorðinu þrúðigr o: sterkr, öflugr, mátt-

ugr, og er eptirtektarvert, að bústaðr eða ríki f>órs heitir f>rúð-

heimr (Grímn. 4. er.) eða f>rúðvangr (Sn. E.), og í Lokas. 57.

og 59. kallar hann sjálfr hamar sinn f>rúðhamar (o: hinn mátt-

uga hamar), Nafn þetta var bæði haft ósamsett, og eins fyrir

viðlið í samsettum kvennanöfnum, eins og fleiri Valkyrju- og

Ásynju-heiti, en þó virðast nöfn af þessum stofni hvergi nærri

hafa verið svo algeng á Norðrlöndum sem hjá f>jóðverjum, því

að þar finst viðliðrinn -drud (drut, -trud) í mesta fjölda kvenna-

nafna, t. d. Amaldrud, Folkdrud, Gerdrud, Ingedrud, liagandrud,

Eotrud 0. fl., enda var sami stofn líka hafðr fyrir forlið hjá

þeim, einnig í karlmannanöfnum, t. d. Drutprecht, Thrudgis

0. s. frv., en til slíks eru engin dæmi hjá oss, nema jötuns-

nafnið f>rúðgelmir. Hjá Forn-Englum finnast Cyneþryð, Ösþryð,

Æðelþryð, Ælfþryð, Dryhthelm o. fl. Hér á landi finnast varla
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önnur af nöfnum þessum í fornöld, en Arnþrúðr og Herþrúðr

(Ln.)i en Geirþrúðr og Jar(ð)Þrúðr (sem verið getr að sé sama
nafn, sbr. DN. IX. 227. 262) koma nokkuð snemma fram í

Noregi, og er hið síðara eigi svo fátítt hér nú á dögum ; sömu-

leiðis tíðkast nú Sigþrúðr og ^rúðr (réttara en frúða), enda eru

þau þess verð, að þeim sé haldið uppi.

16 la. -Jýr -týr -J)ér -tér eru alt tilbreytingar af sama
stofnij sem hafðr var fyrir viðlið í ýmsum karlmannanöfnum í

fornöld, og rann stundum alveg saman við forliðinn (t. d. í

Egðir fyrir Eggþér, Hamðir fyrir Hamþýr). pýr táknar þjón,

eins og þý táknar þernu, á gotn. þius og þivi, á fe. þeów (þeó),

á fþ. dio, diu. Af orði þessu eru mörg mannanöfn mynduð,

bæði í norrænu og öðrum germönskum málum, og kemr það í

Ijós, þegar þau eru borín saman, að þau eru dregin af y>þýr^^

þótt ýmsar breytingar sé á því orðnar. í>annig er Angantýr

(upphaflega Anganþýr o: eptirlætisþjónn), á fþ. Angandio, á fe.

Ongenþeow eða Angenþeow; Egðir eða Eggþér (upphaflega Egg-

þýr o: sverðseggja- eða sverðs-þjónn), á fe. Ecgþeow; Hamdir

eða Hamðir (Hamþýr o: brynju-þjónn), á fþ. Hamadio, og er það

nafn frægt orðið af sögunni um Jónakrs sonu, sem áðr er á

vikið, og dregið af herklæðum þeim, er Hamdir var búinn

(brynja er nefnd í kenningum: Hamdis serkr, gránserkr, klæði).

Ennfremr finst í fornaldarsögum Hjálmþér (Hjálmtér). Hjá Got-

um og pjóðverjum voru til mörg nöfn af þessum stofni, svo sem

Alathius, Adaldio, Gisledio, Ingadio, Irmindio, Peredeo (í Lang-

barðasögu, s. s. Bergþýr), Saxdio o. fl. í fe. (Beow.) kemr fyrir

kvenmannsnafnið Wealþeo(w), er virðist vera af sama stofni (o:

völsk þerna)^), en eigi finnast sh'k nöfn á Norðrlöndum, eptir

að sannar sögur hefjast. Hinsvegar finst orðið þerna hér á

landi í einu kvenmannsnafni (Kolþerna, StnxU HL J54). Auk
þeirra nafna, sem nú voru talin, fiust og í fornrítum Óðinsheitið

Sigþér eða Sigðir. Óðinn er líka nefndr Sigtýr, og getr það

verið dregið af Áss-nafninu Týr, eins og aegir í Sn. E. (Braga-

ræðum útg. J>. J. 76), sömuleiðis kallast hann í skáldskap Val-

týr (goð hinna föllnu, af valr og Týr), og finst það nafn nú á

• Svo er nefnd drotning Hróðgars (Hróars) Danakonungs, og má það

kynlegt þykja, en gela mætti til, að nafnið væri afbakað úr Vald-

ey (sbr. í Widsið: AVald (réð) Woingumi og Valdarr (hinn mildi)

Hróarsson í Fas."' H. 10).
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stöku stöðum hér á landi, eu kemr fyrst fram í frásögnum frá

upphafi 14. aldar (»Valtirr Pretta-Páls bróðir* Flat. III. 550,

ísl. A. ár 1310), og virðist h'klegra, að það sé runnið frá þýzka
r

nafninu Walther (= Valdarr) en Oðinsheitinu Valtýr. En þótt

svo kunni að vera^ mun réttast að halda sér við ritháttinn Val-

týr, því að þá kemr fram rétt nafn, laglegt og þjóðlegt. Sama

er að segja uœ Hjálmtýs-nafnið, sem tekið hefir verið upp nú á

seinni tímum h'klega eptir »HjáImþér« eða *Hjálmtér« í Fas.

III., en er borið fram Hjálmtír, að réttast mundi að rita það

Hjálmtýr, sem er rétt hermannskenning, er finst í fornum kveð-

skap. Angantýr er alkunnugt nafn í forneskjusögum, en sjald-

hitt eptir að sannar sögur hefjast. Hinn hraustasti af sonum

Arngríms berserks í Bólm hét Angantýr, og var frá honum

kominn Angantýr konungr á Reiðgotalandi^), sem talinn er ætt-

faðir ívars víðfaðma (í Herv. 16. k.). Alkwin (f 804) getr 1

æfisögu V^iliibrords kristniboða um danskan konung, er »Ungen-

dus« hét (nálægt 70U) og er það líklega sama nafn og Angan-

týr (sbr. Angenþeow), enda hittist nafnið seinna í ætt Dana-

konunga, því að Angandeo (o: Angantýr) er nefndr (í árbókum

Einhards) bróðir Hemings konungs (f 812). Síðan mun nafnið

varla finnast á Norðrlöndum, fyr en það hefir verið tekið upp

aptur eptir sögunum (hér á landi á síðustu árum), en ekkert

væri á móti að halda því uppi. Egðir og Hamdir verða líklega

síðr tekin upp.

161b. -þjófr. Sophus Bugge ætlar (Ark. VI. (N. P. H.)

225—236), að nöfn þau, er endast á -^;ó/r, sé einnig komin af

þessum stofni með þeim hætti, að forfeðr vorir hati tekið upp

eptir Forn-Englum nöfn, sem endast á -þeow, og vikið þeim

svo við eptir sínu máli, að viðliðrinn hefir orðið -þjófr í staðinn

fyrir -þýr (-þér), Valþjófr heldr hann t. d. að tákni upphafiega

valskan (o: brezkan) þræl (eöa hertekinn mann frá Bretlandi),

Húnþjófr húnskan þræl (eða hertekinn mann frá (Suðr-)|>ýzka-

landi), og sé svo ýms önnur nöfn með sama viðlið mynduð eptir

þeim. Munch heldr aptr á móti, að viðliðrinn -J^jöfr tákni þann,

sem steli friðnum (sbr. Friðþjófr) eða kunni að beita kænsku-

^ í hinu fornenska kvæði Widsið eru nefndir saman (meðal Aust-

gota?) »Heaþoric* og »Sifeca«, »HIiþe« og jlncgenþeow*, er miiina

greinilega á þessi nöfn i Herv.: Heiðrekr, Sifka, HlÖðr og Ang-

antýr.
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brögðum í hernaði, og niun sú æfclun sennilegri (með því að

bágt er að finna fornensk nöfn, er endast á -þeow, samsvarandi

hinum norrænu, er endast á -þjófr)^)^ enda þótt 'iþjófr« sýnist

vera óviðkunnanlegt nafn og dsamboðið göfgum mönnum eptir

hugsunarhætti vorum, og finnast næstum aldrei í sænskum eða

dönskum fornritura (sbr. þó Fridthuwir DS. 1. 733). Hér á

landi hafa ýms nöfn með viöliðnum -þjófr tíðkazt í fornöld, svo

sem Geirþjófr, Gunnþjófr, Valþjófr, en þau eru öU lögð niðr fyrir

löngu, og verða varia tekin upp aptr, svo að eigi hefði hér þurffc

að minnast þeirra, ef þau væri eigi merkileg í sögulegu tilliti,

og ágreiniíigr um uppruna þeirra.

162. Öl- er haft fyrir forlið í nokkrum mannanöfuum,

enda var ölið uppáhaldsdrykkr forfeðra vorra, og eru konur opt

kendar við það í skáldskap (ölgerðr, ölnanna, ölsága o. s. frv.)

með því að þær skenktu það (eins og Freyja að gildi Ása, Sn.

E. (Skm. 16)). Stofnin í öl er eiginlega alv, (á fe. ealu, ef.

ealwes, þar af enska orðið ale) með hljóðvarpi öh, en v féll

vanalega burt (alstaðar nema þar sem hljóðstafr kom á eptir,

t. d. í þágufallinu ölvi). Upphaflega virðist öl hafa táknað,

eins og mjöðr^), hinn styrkjandi og nærandi gróörarvökva, er

yngdi upp lífið á jörðunni, og því er Iðunn kölluð Ölgefn og

Gróa Olgefjon í Haustlöng^ en þær eru báðar gróðrardísir

(V. R.: Germ. M. 1. 150) og sömuleiðis Alveig (Sn. E. 1. 516)

kona Hálfdanar gamla (=» Olveig == Aimveig í Hyndl. 15).

Ivaldi, faðir Iðunnar og Alveigar, er nefndr Olvaldi^), Olmóðr og

Sumbl, og Sif, frændkona þeirra (= Dagný, morgunroðadísin?)

' Valþjófr verðr að eins horið saman við konunafniö Wealhþeow,

sem er nokkuð einstætt og vafasamt, íþví a5 karlmannsnafnið

Wælþeof 10. og 11 öld er dregið af hinni norrænu mynd ^Val-

þjófr<) og svo viö fþ. Walateus, Walateo, er íinst hjá Forn-Frökk-

um á 8. öld, Herþjófr við fþ. Herideo. og Arnþjófr við fþ. Arndeo

{"þjófr*, i Herv. 16. k. við fþ. Dio á 9. öld), en þessar þýzku nafn-

niyndir eru æði frábrugðnar hinni norrænu þjófr-, og líkari i>þýr

-þér -lérff.

' í ísl. þjóðs. er nefnd Mjaðveig Mánadóttir, sem hefir líklega i

upphaíi verið (gróðrardís eða eiginl.) sólardís, vermandi og frjóvg-

andi, því að þar sem hún var "þar spruttu laukar, þar göluðu

gaukar, þar fór hrútr úr reiíi sínu.«

' í þessu nafni er öl- hklegast = al- (rótin í allr). F. J.
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er nefnd Ölrún (Völ-kv.). Af orðinu öl eru líka mynduð nöfnin

Ölver (= Alvér, af öl og vé, sjá hér áðr), Ölvaldr og Ölviðr,

en ekkert nafn af þessum stofni er nú tíðkað hér á landi, nema

Ölveig, sem er þó fánefnt mjög, en finst sumstaðar á Áustr-

landi

163. Özurr var eigi ótítt nafn í fornöld, en er nú mjög

fágætt orðið. í^ýðing þess er nokkuð óljós, en með því að nafn-

myndin Antsuar finst á rúnasteinum, jafnframt Usur, og Answar

í fornsænsku (Lundgr. : Personnamn, 13.) jafnframt Atsur eða

Assur, þá er líklegt að nafnið sé dregið af forsetningunni and-

og sögninni svara^ og tákni þann, sem heldr svörum uppi eða

er greiðr til andsvara.

Nú hefir verið minzt nokkuð á flesta þá orðstofna, er nöfn

vor eru mynduð af, o: þau sem af þjóðlegum rótum eru runnin,

og haldast við enn hér á landi, Skal nú að lyktum getið nokk-

urra nafna, sem eru eigi af germönskum stofni, en hafa þó

lengi tíðkazt meðal vor, og eru því búin að ná nokkurskonar

hefð í málinu.

Fyrst má telja það, að forfeðr vorir tóku þegar í heiðni

ýms nöfn upp eptir Irum og Skotum, er þeir áttu svo mikíð

saman við að sælda, enda komu hingað í landnámstíð ýmsir

írskir menn með írskum nöfnum (Bekan, Dufan, Dufþakr, Kal-

man, Kjaran, Kýlan o. fl.), en þó er miklu færra af írskum

nöfnum í sögum vorum en vænta mætti, eptir þeim fjölda land-

námsmanna, er kom vestan um haf með skuldaliði sínu, er

margt mun hafa verið af vestrænu (keltnesku) bergi brotið, og

sýnir þetta með öðru, hversu þjóðerni Norðmanna hefir verið

ríkt og öflugt vestan hafs, að málið skyldi ekki verða fyrir meiri

áhrifum frá Vestmönnum. Af þeim nöfnum í Ln., sem vafalaust

má telja keltnesk, virðast fæst hafa haldizt hér til lengdar, heldr

ryðja norræn nöfn sér hvervetna til rúms í hinum írsku ættum

(sbr. W. A. Craigie í Ark. X. 150). Á Sturlunga-öld er svo

að sjá, sem ýms þeirra vestrænu nafna, er höfðu þó gengið í

ættum nokkuð fram yfir landnámstíð, svo sem Kaðall (Cadell,

Catel), Kjallakr (Ceallach), Kýlan (Cuilen), hafi verið lögð niðr, og

önnur á förum, svo sem Dufgus (er breyttist í »Dugfúss« eptir

íslenzkri tungu), Konáll (Conal) og Kormákr (Cormac), en þá

eru eptir Kjartan (Muirkertach), Koðran (Gavran? eða Cadroe?),
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•og Njáll (Nial) og haldast Kjartan og Njáll enn við, þótt hvor-

ugt sé algengt, en Koðran hefir líklega runnið á seinni öldum

sanian við þýzka nafnið Konráð(r), og horfið við það (sbr. Jón

Koðransson Dipl. Isl. II. 744, 789 og Johannes Konradsson

Dipl. Isl. IV. 285). Til þess eru fullar likur, aö landnámsmenn

hafi opt og einatt gefið hinum herteknu og ánauðugu mönnum^
«r þeir fluttu með sér vestan um haf til Islands, nöfn af sínu

máli, eða vikið keltneskum nöfnum svo við, aö þau líktust sem

niest norrænum nöfnum, oins þeir gjörðu »Melkólfr« úr »Mæl-

kolms og sGilli« úr þeim, er höfðu Gill- að uppbafs-samstöfu^).

í Ln. II. 17. er svo sagt, að Hundi, leysingi Áuðar djúpúögu,

hafi verið skozkr, og er líklegt, að nafn hans sé þýðing af skozku

nafni (t. d. Cuilen, sem er þýtt moð »Caniculusí< í skozkum ár-

bókum (Skene: Chron. Pict. 10) sbr. Hvelpr eða Hundi, sonr Sig-

urðar Orkneyjajarls, Hkr. 323 (Ól. s. Tr. 99. k.). Erps-nafnið

(Ln. s. st.) getr bæði verið skozkt (Erp eða Werp) og norræut

(Erpr = Jarpr, sbr. Hamðismál 12. og fþ. Erpf). par sem

sumir af hinum írsku þrælum Hjörleifs Hróðmarssonar eru nefndir

norrænum nöfnum (t. d. Halldórr og Geirröðr) en sumir írskum

eða óvanalegum nöfnum, þá liggr næst að halda, að norrænu

uöfnin sé þar komin í staðinn fyrir einhver írsk nöfn. Hér að

framan hefir verið drepið á það, að írskir þrælar muni opt hata

fengiö nöfnin Kolr og Svartr af háralit sínum. Hinsvegar var

það eigi ótítt, að Norðmenn á Irlandi tæki upp írsk nöfn jafn-

framt sínum norrænu nöfnum, urðu þá írsku nöfnin eins og

nokkurskonar viðrnefni. Margir kannast við Ólaf kváran (ír.

Cuaran), sera var einna nafnkendastr af norrænum herkonungum

fyrir vestan haf á 10. öld, og kallar Gnnnlaugr ormstunga Sig-

trygg (silkiskegg) son hans í vísu »Kváians son<í. Af Ln. þekkj-

um vér Helga bjólan (Ld. 1, k., ír. BeoUan), Ólaf feilan (ír.

Faelan), Áskel hnokan o. fl., sem höfðu írsk mannanöfn að auk-

Mörg írsk nöfn byrja á Gill og Mæl, sem hvorttveggja táknar þjón,

og voru þessir forliöir settir við dýrðlinganöfn (eða nafn Krists)

til að tákna að börnin væri þjónar (Krists eöa) dýrðlinganna {t. d.

Mælkolm, upphaílega Maoilcoluimb o: þjónn hins heilaga Golumba).

Fáein þessara nafna finnast i Ln. (Meldún, Melkorka, Melpatrekr),

en lítt munu þau hafa tíðkazt hér (Melkólfr hét þræll Olkels (Nj.

47.) og Gilli þræll þorsteins Síðu-Halls sonar),

44
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nefnum. Má vel vera, að írsku nöfnin^) hafi verið skoðuð sení

kristileg, en hin norrænu heiðingleg, því að vér vitum, að h'kt

átti sér seinna stað sumstaðar á Norðrlöndum, þar sem finna

má vmsa göfga menn, er höíðu útlend skírnarnofn jafnframt

sínum þjóðiegu nöfnum, um það leyti er kristni var þar að ryðja

sér til rúms. I^annig var Önundr Svíakonungr Ölafsson skírðr

Jakob (Hkr. 303, Ól. s. h. 89. k.), og Ingigerðr systir hans, er

gipt var Jarizleifi konungi í Garðaríki, er bæði kölluð Anna og

Irene (Stp.: Norm. IL 97); Knútr ríki Danakonungr var skírðr

Lambertus (Munch), og Gunnhildr döttir Sveins Úlfssonar var

líka köUuð Helena (Stp.: s. st.). Geta má nærri, að þegar gefa.

skyldi^ eiuhverjum nýtt nafn úr ritningum eða helgisögum, hafi,

einatt verið valið nafn, er svipað var hinu þjöðlega nafni, er

maðrinn hafði áðr borið, (og hefir verið bent á dæmi þess hér

að framan), en af þessu gat það hæglega leitt, að hið útlenda.

nafn rýmdi hinu innlenda úr sæti sem ættnafni og kæmi í þess-

stað, t. d. Davíð í staðinn fyrir Dagviðr (Nj. 154.) eða Dagfiðr,,

Gregorius fyrir Grjótgarðr, Salomon fyrir Sölmundr (Salmundr),.

Símon fyrir Sigmundr o. s. frv. I^egar Eysteinn crkibiskup í

Niðarósi (f 1188) var tekinn í helgra manna tölu, var hann

nefndr á latn. Áugustinus, og enn hafa fleiri íslenzk nöfn runnið'

saman við útlend (sbr. Arnórr og Áron, Farþegn(n) og Valen-

tinus, Tumi (fþ. Tumo ON.) og Tómas, fórðr og Theodor).

Eptir það að kaþólsk trú var búin að festa rætur á Norðr-

löndum, fóru ýmsir menn að láta börn sín heita eptir dýrðling-

um eingöngu, og sleppa hinum innlendu nöfnum, og fór þetta.

smámsaman svo í vöxt, að um miðja 13. öld voru eigi allfá út-

lend nöfn orðin býsna almenn víðsvegar um Norðrlönd. (Hér á.

landi er t. d. Jóns-nafnið þá þegar orðið eitthvert algengasta.

nafn) |>au nöfn, sem komust fyrst í tízku með hinum nýja-

Miklu færra af Irskum iiöfnuni mun hafa borizt íil Noregs en Is-

lands, þó er nefndr NjáH biskup í Stafangri seint á 12. öld (Fms.

VIII. 296), og fmst nafn þetla (Njell) enn þá i Rýgjafylki (Munch).-

Munan, sem finst í Noregi á 12. og 13. öld (Hkr. 726, 769, Fms..

VIL 210, 27], VIII. 137, IX. 481) er mjög sviphkt írskum nöfnuin,.

en þó hklega eigi af þeim toga spunnið, heldr s. s. fs. Monaam,

sem Lundgren (Upps. 18. n. 2) her saman við Onaam (»unimt á.

rúnasL Rv. 85. bls.) og leiðir af »heimr* (Mun-heimr, Un-heimr,,

sbr. fþ. Gerheim).
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sið, voru heiti sumra postulanna og nokkurra annarra helgra

manna, einkum píslarvotta frá fyrstu öldum kristninnar^;, voru

nöfn þessi bæði hebresk, grísk og latnesk að uppruna, en sum

nokkuð breytt orðin, er þau komu hingað á Norðrlönd, því að

þau höfðu áðr gengið á fmsum tungum. Með því að kristnin

kom til Norðmanna og Islendinga frá Englandi, tóku þeir við

hinum nýju nöfnum með því sniði, er þau höfðu fengið á Eng-

landi, en hins vegar breiddust ýms dýrðlinganöfn út um Dau-

mörku í þýzkri mynd, af þvi að Danir fengu hinn nýja sið frá

f>jóðverjum.

Jóhannes hefir verið í langmestu uppáhaldi af öUum helgra

manna nöfnum, og kann það meðfram að stafa frá Jdhanneái

postula, en mun þó mestmegnis eiga rót sína að rekja til Jó-

hannesar skírara, sem kom að sumu leyti í stað f>órs í alþýðu-

trúnni (Tím. Bmf. XV. 135). f>að var trú margra á miðöldun-

um, að nafn Jóns (o: Jóhannesar) væri vörn gegn eldingum, og

hefir það því orðið mjög algengt með ýmsum þjóðum í ýmsum

myndum (e. John, hoU. Jan, fr. Jean, sp. Juan, port. Joao, ít.

Giovanni, rúss. Iwan). Forfeðr vorir tóku nafn þetta upp eptir

Englendingura í myndinni Jóan, er síðar varð að »Jón«, og

sama er að segja um Norðmenn og jafnvel Svía (Jóan konungr

Sörkvisson 1216—1222). Mun Jóan Árnason í Bjarkey (f. nál.

1030?) vera einhver fyrsti maðr í Noregi með því nafni, en hér

á landi Jón biskup Ögmundarson hinn helgi (f 1052). Síðan

hefir Jónum fjölgað svo mjög meðal vor, að nú fyrir 40 árum

hafði 6. hver karlmaðr á Islandi það nafn, virðist þá komið nóg

af svo góðu, (þótt eigi bæti um aðrir eins nýgjörvingar og Frið-

jón, Guðjón, Sigrjón o. s. frv.) og nær að taka upp smátt og

smátt einhver af hinum fornu íslenzku nöfnum. I Danmörku

sleptu menn ekki grísku endingunni, heldr styttu alt nafnið

(Johannes) og gjörðu úr því Jonis, Jönis, Jenis, Jens, og komst

avipuð mynd líka inn í sænsku (Jonis, Jönis, Jöns). Síðan komu

nafnmyndirnar Hannes og Hans, sem hvortveggja er stytt úr Jo-

hannes, frá pýzkalandi til Norðrlanda, og hefir Hans orðið mjög

' Nokkuö snemma hafa menn líka tekið að mynda ný nöfn af nafui

Krists, eða setja það framan við aðra nafn-stofna. Bróðir Haralds

gilla vGillikrists) er nefndr Kriströðr (f 1184. Hkr. 704—705) og í

Sturl. ('II. 205) er nefndr Kristrauör (árið 1238) og Kristrún far-

kona (^II. 108, árið 1229).

44*
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algengt nafn í Danmörku, en Hannesar-nafnið hefir komizt í ís-

lenzkar ættir frá Hannesi Eggortssyni hirðstjóra snemma á 16.

öld, og tíðkast nú víða um land. Sömuleiðis hefir hin þýzka

nafnmynd Jóhann breiðzt hér út á seinni öldum, og loksius Jd-

hannes, sem er tekið óbreytt eptir nýja testamentinu, Nú eru þá

þessi 6 nöfn tíðkanleg hér (Jón, Jens, Jóhann, Jóhannes, Hannes

og Hans), sem öll eru sprottin af Johannes (hebr, Jehohanan)

auk þess sem Jón hefir verið sett saman við íslenzka orðstofna,

sem ætti als ekki við aö gangast. Ennfremr er kvenmanns-

nafnið Jóhanna af þessum rótum runnið, og ýmsir miðr heppi-

legir nýgjörvingar (Hansína, Jónína, Jónea o, s. frv.).

Magnús kemst næst Jóni af öUum útlendum karlmanna-

nöfnum, enda var það snemma tekið hér upp. Hið latneska

orð magnus (o: mikill) var kenningarnafn Karls keisara (hins

mikla = Karlamagnúsar), er tekinn var í helgra manna tölu

og síðan opt og einatt nefndr kenningarnafninu einu (St. Magnus).

J>ví var það, að Sighvatr skáld lét son Ólafs konungs helga

heita Magnús (árið 1024) *eptir Karla-Magnúsi«, er hann vissi

»mann beztan í heimi« (Hkr. 366) eða »frægastan konung í frá-

sögu-s: (Fms. IV. 275), varð sá sveinn síðar konungr og nefndr

Magnús góði (1035—1047). Mun hann hafa borið nafn þetta

fyrstr manna á Norðrlöndum, og frá honum hefir það breiðzt út

um Noreg, Svíþjóð og Danmörk og jafnvel til J>ýzkalands (með

Úlfhildi systur hans, er átti Ordulf hertoga á Saxlandi). for-

steinn Síðu-Hallsson lét son sinn heita eptir honum, og var sá

Magnús afi Magnúsar biskups Einarssonar (f 1148). Eptir það

fer nafnið að tíðkast meir og meir hér á landi, og má heita

orðið algengt á Sturlungaöld. Má vera, að það hafi nokkuð

stutt að útbreiðslu þess, að Magnús Erlendsson Orkneyjajarl

(t 1115) komst í helgra manna tölu.

Páll (lat. Paulus o: lítiU) var einnig meðal hinna fyrstu

nafna, er forfeðr vorir tóku upp með nýja siðnum, og hefir það

fengið íslenzkt snið og náð snemma talsverðri útbreiðslu (sjá

Sturl. og ísl A. ~ í Dipl. Isl. I. 185—86 eru nefndir árið

1143 Páll Bjarnason og Páll Sölvason, f 1185).

Pétr (gr. Petros o: steinn) var sömuleiðis tekið snemma upp

hér á landi (Ln. HI. 1), en virðist hafa verið minna tíðkað en

Páll, og er það reyndar enn, þótt nú sé lítill munrinn.

Markús (lat. Marcus o: hamar) mun hafa verið algengara
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nafn á fyrri öldum en það er nú, og var farið að tíðkast þegar

á 11. öld (Markús Skeggjason, lögsögumaðr, 1084—1107).

Postulanöfnin Andrés^ Filippus, Símoa og Tómás voru öll

farin að tíðkast hér á Sturlungaöld, og sömuleiðis dýrðlinga-

nöfnin Klemens (Klement, Klemet, lat. Clemens), Marteinn

(lat. Martinus) og Nikulás (gr. Nikolaos, sem Danir og Svíar

breyttu í Nikels, Nigels, Niels og Nils, en f>jóðverjar og Hol-

lendingar í Kolaus, Klaus, Klawes, Klaes). Dýrðlinganöfnin

Benedikt (lat. Benedictus) og Stefán (gr. Stefanos) virðast hafa

komið hingað litlu seinna. Einn af sonum Sveins Danakonungs

Úlfssonar hét Benedikt (d. Bent, sá er féll við frægan orðstír

með Knúti helga bróður sínum 1086), og snemma á 12. öld var

»Benedikt« farið að tíðkast í Noregi (Hkr. 725), og virðist enda

hafa orðið þar að »J5e«teinn<í^) (Hkr. 729), sem íslendingar hafa

svo gjört að »Beinteinn«. Jósep finst hér snemma á 12. öld

(Sturl.^ I. 74), en mun lengi hafa verið fremr sjaldhaft. Laur-

entius kemr seinna, og mun Laurentius (Lafranz) Hólabiskup

Kálfsson (f. 1267? d. 1330) hafa verið fyrsti maðr með því

nafni hér á landi (Bp. L 791), en það hefir víst altaf verið

mjög fátítt nafn, unz það er nú tekið að breiðast út á þessari

öld í myndinni Lárus (þ. og d. Lorenz, Lauritz, Larens, Lars).

Jónas (hebr. Jona o: dúfa) og Kristján (gr.-lat. Christianus =
Kristinn), sem nú eru algeng nöfn, hafa varla verið tekin upp

fyr en eptir siðabót.

Af kvenlegum dýrðlinganöfnum. er komu hingað með kristn-

inni, mun Margrét hafa farið einna fyrst að tíðkast hér (Ln. 11.

27) enda er það nú með hinum allra algengustu kvennanöfn-

um vorum. Margarita þýðir perlu, og hefir Munch haldið því

fram, að Rómverjar muni hafa fengið orðið frá Germönura, og

hafi það upphaflega hljóðað raargriut, margrjót o: grjót úr hafi,

sævarsteinn, en verið snemma tekið upp í latneska tungu og

síðan haft fyrir kvenmannsnafn. En þess ber samt að gæta, að

»margarites« finst líka í grísku, og það all-snemma, svo að meiri

líkindi sýnast til þess, að það sé komið frá Grikkjum til Eóm-
verja, heldr en frá J>jóðverjum.

Næst eptir Margrét koma Katrín (gr.-lat. Catharina), Kristín

(lat. Christina) og Sesselja (lat. Cæcilia) og eru þetta alt nöfn

* Líklegast er þetta nafn þó alnorrænt.



helgra ineyja, er píslarvottar urðu, síöan uppáhalds-dýrðlingar

kaþólskra manna. Dætr Inga Svíakonungs Steinkelssonar hétu

Margrét (Friðkolla), Kristín og Katrín. og dóttir Bldt-Sveins

Cæcilia, var hún móðir Eiríks konungs helga (f 1160X og frá

dætrum Inga konungs voru komnar ýmsar drotningar og kon-

uiigadætr á Norðrlöndura er hétu sömu nöfnum og þær, (Fms.

IX. 318, 324, 335, Hkr. 676), en hingað munu Katrín og Kristín

hafa koraið nokkru seinna (sbr. IsL A. við árin 1298 og 1332).

Agnes og Anna, Eh'n (gr. Helene), Elísabeth (hebr., breytt af

fornmönnum í Ellisif, Hkr. 558, Bp. I. 681). María (hebr.

Mirjam) og Marín (Bp. 1. 676, lat. Marina), eru og nöfn helgra

kvenna, sem öU hafa lengi tíðkazt hér á landi, þótt þau hafi

haft misjafnt gengi, og sum sé nú almenn, en önnur fremr fá-

gæt. Allsnemma hefir og Sofía farið að tíðkast, því að svo hét

móðir Lopts ríka, en seinna munu Jóhanna, Kristjana og Rósa

hafa verið tekin upp, þótt þau nöfn sé nú orðin nokkuð algeng

víða um land.

Einstöku dýrðlinganöfn, er komið hafa hér nokkuð snemma,

hafa þó ekki náð neinni verulegri útbreiðslu, svo sem Agatha

(SturL^ L 183, Bp. 1. 680), Rakel (SturL^ 11. 105), Valentinus

(Bp. L 646) eða írsku meyjanöfnin Brigida (Hkr. 576, 744,

seinua Brigget, Bríet) og Sunniva (Fms. XL 311, SturL^ IIL

140), er voru mjög snemma tekin upp af Norðmönnum, og hafa

seinna komizt hin^að, en verið hklega alt af heldr sjaldhöfð og

íinnast uú óvíða; enufremr Ríkissa (SturL^ III. 222), Rissula

(SturL^ L 52) og Viucentius (SturL^ I. 93), er munu vera alveg

lögð niðr, sem betr fer. Mætti gjarnan fara sömu leiðina mikill

fjöldi af ófögrum og óþjóðlegum nöfnum, sem lýtir nú móður-

mál vort og ber vott um smekkleysi og ræktarleysi við íslenzka

tungu og þjóðerni.

f>aö er miklu hægra að innleiða útlend og óliðleg nöfn en

að útrýma þeim aptr, því að allr þorri almennings heldr enn fast

við þann sið, að láta börn sín hjita beint eptir nánustu skyld-

mennum og vinum, einkanlega foreldrum sínum, hveruig sem

nöfnum þeirra er háttað, en ef eitthvað er út af þvi brugðið og

breytt til, er það opt í þá átt, að setja það sem er útlent eða

lakara í stað hins innlenda, góða og gamla, t. d. Theodor fyrir

pórðr, Jens eða Guðjón o. fl. fyrir Jón, eða gjöra íslenzk karl-

mannanöfn að kvennanöfnum með latneskum endingum, t. d.

forvaldíwa o. s. frv. |>etta þyrfti endilega að færast í betra og



UM ÍSLENZK iíANNANÖFN 693

jéttara horf, með því að tekinn væri upp aptr sá siðr forn-

manna, að sækja nöfn lengra fram í æfctina en til föður og

móöur, og velja síðan úr þeim hin fegrstu og þjóðlegustu, en

sleppa biniim, sem hafa útlendan keim eða bera klaufasnið á

sér. Hafi maðr ekkert laglegt og viðkunnanlegt nafn nærrí sér,

'þá er ekki annað en að fá það úr fornsögunum, enda geta menn
vel látið heita eptir ættfeðrum sínum og ættmæðrum með því

móti, því að flestir íslendingar munu vera komnir í einhverja

ættkvísl frá þeim landnámsmönnum, er létu fjölment afkvæmi

•eptir sig, og jafnvel frá ýmsum kynsælum mönnum, er síðar

'voru uppi. pannig má taka upp mörg falleg nöfn frá fornöld,

-og er það nær en að taka upp nöfn úr útlendum skáldsögum,

"^ins og aurair hafa gjört. Eigi væri heldr neitt á m<5ti því, að

smenn fylgdu stundum hinum forna sið^), að víkja ættgengum

^ Storm {Ark. IX. 199—222) hefir sýnt fram á það. aö sá siör. aö

hafa erfðanöfn, eða láta heita eptir látnum frændum, sé yngri hjá

germönsku þjóðunum heldr en hinn, aö setja saman nokkra ætt-

genga nafn-stofna með ýmsum tilbreytingum, en endrtaka ekki

beinlínis sömu nöfnin, og tekr hann ýms dæmi því til sönnunar,

-svo sem ætt Vandalakonunga, þar sem fyrst er nefndr Gundegisel,

þá synir hans Gunderich og Genserich, þá synir Genserichs: Hune-

rich, faðir Hilderichs, Theoderich og Genso, þá synir Gensos:

Gelarich, faðir Gelimers, Gundamund og Thrasamund. Hér skipt-

ast forííöirnir Gimd-, Ge7i8-, Gei- og viöliðirnir •rich og -mund á

'við fáeina aöra nafnstofna. Líkt stendr á i'yrir ætt Borgundakon-

iinga (Gjúkunga), þar sem nefndir eru Gundahar, Gundeuch. Gundo-

ba{l)d, Sigimund og Sigerich, en jafnframt eru þar endrtekin nöfnin

Godomar og Gundobad, eins og Alarich og Theoderich hjá Vest-

ígotum og Ghlodvig, Mervig, Chlothar o. fl. hjá Forn-Frökkum, og

er það vottr þess. aö nj? venja er aö ryðja sér til rúms, nl. sú, að

láta nöfn ganga óbreytt frá feörum til niðja (sbr. Tím. Bmf. XV.

264—65). þegar sannar sögur hefjast hér á Norðrlöndum, er það

orðið alsiöa, aö láta lieita eptir (látnum) forfeðrum og frændum,

en þó viröist hinn eldri siðr hafa haldizt jafnframt, aö minsta kosti

i sumum ættum, þórðr gellir hefir t. d. getað fengið nafn sitt

(eiginlega: þórröör) af tveimr stofnum í nöfnum þeirra ^forsleins

•{rauös) og Guðröðar, forfeöra sinna, og þorkell kuggi, sonr hans,

kynni aö vera heitinn eptir þorsteini rauð og Katli flatnef (sbr.

Ln. 11. 15. 19). Geirr goði er sonr Ásgeirs og ^orgerðar, og ^or-

geirr heitír bróöír hans (Ln. V. 12]. ^i^hvatr rauði á Sigrauná

fyrir son. hann lætr aptr heita Si^fús og meðal Sigfússona eru

.taldir Sigmunár og %urðr \Ln. V. 8, Nj. 34.)) í ætt Sléttu-
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nöfnum nokkuð við, eða draga ný nöfn af þeim, án þess að réttu

máli sé raskað eða brotið móti lögum þess, en við slíku verðr

jafnan varhuga að gjalda. fess eru dæmi, að menn hafa minst

Sveins og Bjarnar með því að láta heita Sveinbjörn, Sigurðar

og Guðnýjar með því að láta heita Signý o. s. frv., og getr opt

farið vel á slíkum tilbreytingum, ef þær standa á réttum grund-

velli. Maðr sera heitir t. d. Ásmundr Bjarnarson, Geirssonar,

og er kvæntr Herdísi Sveinsdóttur, fórarinssonar, eða á þessi

nöfn í ætt sinni, getr látið heita Ásbjörn, Sveinbjörn, Annbjörn^

Asgeir, J>orgeir. Geirmund, Hermund; Ásdísi, Geirdísi, pórdísi,

Asgerði, J>orgeröi, eða eptir enn öðrum nöfnum úr ættinni. En

af því að þetta er opt vandasamt, og því verðr ekki komið við

nærri öll íslenzk nöfn, og því síðr við útlend, þá ætti menn ekki

að taka upp önnur nöfn, á þenna hátt, en þau sem hafa við

fornar heimildir að styðjast, eða næga máifræðislega þekkingu.

pess væri óskandi, að útlcndum nöfnum færi heldr fækk-

andi en fjölgandi epfcirleiðis, og sú óvenja legöist niðr, er farið

hefir sívaxandi á voruna tímum, að taka upp erlend tízkunöfn

og alskonar ónefni og óþjóðlega nýgjörvinga, en varpa rýrð á hin

fornu íslenzku nöfn, scm þjóðinni ætti að þykja því vænna um,

sem tungumál vort er hið helzta, er vér getum talið oss til

gildis gagnvart öðrum þjóðum, og einkennir oss betr en ílest

annað, er vér höfum oss tii ágætis, en vonandi er, að fólk vort

fari að meta alt slíkt betr en verið hefir um hríð, ef það vaknar

til sannrar ástar og ræktarsemi viö hið söguríka fóstrland sitt.

Bjarnar (Ln. III. 9. II. 31) eru Arn- og -hjorn ættgengir ncafn-

stofnar (^rwdís, Ömólfr, Arnbj'órn^ ^í-noddr, J.fnfríðr, Arngeirr-

(Bp. 1. 6), þor&;örM, /Inígerðr) og í ælt Ævars gamla (Ketilssonar,

Ln. III. Ö) -freör, (-reÖr) og -heÖinn (VéfreÖr og synir hans: Úlf-

heöinn^ Skarpheöinn og EúnreÖr). Enn má til dæmis taka þá lang-

feöga: þorbjörn hinn óarga, þor&rawíi, Ásbrand og Yébrand (Ln..

V. 11, sbr. Nj. 75. k.).
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d. = á dönsku (danskt). e. = á ensku (enskt). fd. =:= á forn-

dönsku (forn-danskt). fe. = á fornensku (fornenskt). fr. = á frakkn-

esku (frakkneskt). fs. = á fornsænsku (fornsænskt). fþ. = á fornþyzku

(fornþýzkt). gotn. — á gotnesku (gotneskt). gr. = á grísku (grískt).

ír. = á írsku. ít. = á ítölsku. lat(n). = á latnesku. n. = á (ný)

norsku. s. = á sænsku. sp. = á spænsku. þ, = á þýzku. ef. = eign-

arfall. et. = eintala. ft. = fleirtala. o. v. = og víðara. o: = það

er (eða; það þýðir). (í Eddukvæðin er vitnað eplir Bugges útgáfu

Chr. 1867). Akv. ^ Atlakviða. Alv. = Alvíssmál. Fáfn. = Fáfnis-

mál. Fjölsv. = Fjölsvinnsiiiál Gkv. IL = Guðrúnarkviða II. Gnmn.
— Grímnismál. Grott. = GroltasÖngr. Hárb. = Hárbarðsljóö. Hávam.

= Hávamál. Hkv. Hb. = Helgakviða Hundingsbana. Hkv. Hjörv. =
Helgakviða HjÖrvarðssonar. Hyndl. = Hynduljóð. Hýmiskv. = Hýmis-

kviða. Lok(as). = Lokasenna. Sig. F. IL = Sigurðarkviða Fáfnisb. 11.

Sól. = Sólarljóð. Vafþr. = Vafþrúðnismál. Vsp. =. Völuspá, Völ.kv.

= Völundarkviða.

ANO. = AarbÖger for nordisk Old-

kyndighed.

Ant. Tidskr. f. Sver. = Antiqvarisk

tidskrift för Sverige.

Ark, = Arkiv för nordisk Filologi.

>Ágrip< af Noregskonunga sögum.

Kh, 1880,

Árt. = Islenzkar ártíðaskrár (útg.

J. Þ).

Beow. = Beowulfskviða (R. Beow.

= bók Rönnings um B.).

Bisk. (og Bp.) = BiskupasÖgur.

Kh. 1858.

Brandkr. = Brandkrossa þáttr.

Br,-M.-s. = Bragða Mágus saga,

(Kh. 1858).

B. St. = Bernt Stöylen: Norske

döbenavne.

Chron. Pict. = Skene: Chronicles

of the Picts etc, Edinb. 1867.

D. A.= Deutsche Alterthumskunde

(MuIIenhoff).

Dietr.= Runen-Sprach-Schatz (Diet-

rich).

D. I. (Dipl. IsL) = Diplomatarium

Islandicum.

D. N. = Diplomatarium Norvegi-

cum.

D. 0, = Dönsk Orðabók (Konráðs

Gíslasonar).

D. S. = Diplomatarium Sueca-

num.
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Eb. (Eyrb.) = Eyrbyggja saga

(Leipzig 1864).

Eg. = Egils saga (Rvk. 1856 og

Kh. 1888).

Fas. = Fornaldarsögur Norðrlanda

('Rafns útg., ^V. Á.).

Flat. = Flateyjarbók. Kristiania

1860.

>FId.* =Fljótsdæla hin meiri, (Kh.

1883) .

Flóam, = Flóamanna saga, (Rvík.

1884) .

Fms. = Fornmanna sögur, (Kh.

1825—35).

Fsk. = Fagrskinna, Kr. 1847.

Fær. = Færeyinga saga.

H. P.: Gdr. = Grundriss d. germ.

Philol. íHerm. Paul).

V. R.: G(erm). M(yth). = Under-

sökningar í germansk Mythologi

(Viktor Rydberg). Sth. 1886-

1889).

Gísl. = Tvær sögur af Gísla Súrs-

syni (Kh. 1849).

Gr(ett). = Grettis saga (Kh. 1859).

Heið. = Heiðarviga saga.

Herv, = Hervarar saga.

Hkr. = Heimskringla (Ungers út-

gáfa, Ghr. 1868).

Hr. s. kr. = Hrólfs saga kraka (í

Fas. L).

St.: Isl. A(nn). =Islandske Annaler,

udg. ved G. Storm, Chr. 1888.

íslb. = íslendingabók Ara fróöa.

Kjaln. = Kjalnesinga saga (í Isl.

s. IL, 1847).

Knytl. = Knytlinga saga (í Fms.

XI.).

Korm. = Kormaks saga.

Kr(it). B(idr). = Kritiske Bidrag

til Vikingetidens Historie (G.

Storm).

Krók. = Krókarefs saga, (Kh.

1866).

Ld. = Laxdæla saga (Kh. 1826).

Lhsk. = Skýrslur um landshagi á

Isiandi.

Lilj. = Liljegren: Run-Urkunder.

Ln. = Landnámabók. (Kh. 1829 og

1843, (æ.) = ættartölur).

Lundgr. = Lundgren: Personnamn
etc. [Upps., sjá siðar].

M(on). h(ist). Br(it). = Monumenta
historica Britanniæ.

Munch (N. F. H. =: Det norske

Folks Historie).

N. FéL = Ný Félagsrit.

N. 1. = Norges Indskrifter med de

ældre Runer (Sophus Bugge).

Nj. = Njáls saga (Rvk. 1894, talan

merkir kap.).

Norm.= Normannerne (Steenstrup

= Stp.).

0. N. — 0. Nielsen: Olddanske

Personnavne.

Prt. = Prestatal (Sveins Níels-

sonar.

Rd. = Reykdæla saga (í ísl. fs.

• IL 1881).

Rv. = Runverser (Brate och

Bugge).

Safn = Safn til sögu íslands

0. s. frv.

ShR. = Sönderjyllands historiske

Runemindesmærker (Wimmer).

Skýr. J. þ. = Skýringar á vísum

(Jón þorkelsson).

Sm.= Sýslumanna-æfir (Boga Bene-

diktssonar).

Sn E. = Snorra Edda (Kh. 1848,

Skm. = Skáldskaparmál).

Sturl. = Sturlunga saga (' útg.

1817-20, útg.'^ Guðbr. Vigfús-

son).

Svd. = Svarfdæla saga (ísl. fs.

ÍIL, 1883).

Tím. Bmf(él) = Tímarit Bók-

mentafélagsins.

Tim. J. P. = Tímarit Jóns Pétrs-

sonar.
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Upphaf alsh(erjarríkis á íslandi)

(Konrad Maurer).

Upps. = Uppsalastudier, tilegnede

Sophus Bugge, Upps. 1892 íLund-

gren, Noreen o. íl,).

V. Th. : U. R. = Ursprung des

russischen Staates. Gotha 1879

(V. Thomsen).

Vápnf. — Vápnfirðinga saga.

Vd. = Vatnsdæla saga.

Vgl. I. = (Lögbók Vestr-Gauta, með
konungatali o. fl.).

Vígl. = Víglundarsaga.

Yngl. = Ynglingasaga (í Hkr.).

Æfi-ágrip (J. P. =) feðganna Jóns

Pétrssonar, Benedikts Jónssonar,

o. s. frv. Viðeyjarkl. 1823.



RITGERÐ
Jóns Gaðmnndssonar læröa nm ættir o. fl.

Með formála og athugasemdum

eptir

Hannes Þorsteinsson.

Ritgerð þessi er hér prentuð eptir handritinu nr. 609 4to í safni

Jóns Sigurðssonar á landsbókasafninu. Er handrit þetta 1 safni því, er

Jón Sigurðsson keypti af Jóni bókaverði Árnasyni, en það var aldrei

flutt til Hafnar, þótt kaupin væru fullgerð millum þeirra nafnanna. Eg

rakst af tilviljun á ritgerð þessa einhverju sinni, er eg var að blaða í

handritum á landsbókasafninu, og sakir þess, að mér þótti hún fróðleg,

og vissi, að hennar var hvergi áður að neinu getið. þá reit eg hana

upp. í sömu bókinni nr. 609 eru ýmsar fleiri ritgerðir ýmislegs efnis

bundnar saman í eitt. en flestar þeirra með annari og miklu yngri

hendi, en þessi ritgerð Jóns, sem er fremst í bókinni og rituð með
skýrri og fallegri settleturshendi frá fyrri hluta 18. aldar, að því er

virðist. Eins og fyrirsögn hennar ber með sér, hefur fyrsta afskriptin

€ptir frumriti Jóns verið tekin 1688. þá var Jón fyrir löngu dauður,

því að hann andaðist skömmu eptir 1650, að því er næst verður kom-
Jzt. Frumrit Jóns er nú eflaust glatað og afskriptiu frá 1688 einnig að

Hkindum, því að það getur naumast verið hún, sem nú er í nr. 609.

Síöasti kafli ritgerðarinnar. eða frá því byrjað er að rekja ættir frá

Torfa riddara Arasyni, er viðauki afritarans og mætti geta þess til, að

^inhver hinna þriggja sýslumanna í Múlaþingi, sem ættin er talin til,

íiaíi bætt þessu við, er þeir létu taka afskript af ritgerðinni. t. d. Jón

sýslumaður þorláksson. þótt viðauki þessi geti ekki verið eptir Jón
Iserða, þótti mér samt réttara að slíta hann ekki frá aðalritgerðinni.

öðrum viðauka (um Sigvalda langalíf og Gissur biskup) hef eg
s^öppt, með því að hann stendur ekki í neinu sambandi við sjálfa rit-

gerðina. Og það er heldur ekkert á þeim viðauka að græða í sögulegu
tilliti.

þessi ritgerð Jóns lærða, er hér birtist, er samin austur í Múla-
s^slu um 1640, eða litlu fyr, því að höf. getur þess, að Jón lögmaður
Sigurðsson á Reynistað sé >nýdauðurv en Jón lögmaður dó 1635.

Eunfremur nefnir hann séra þorstein Oddsson, sem »nú er< á Skarði,
«n séra þorsteinn dó 164:6. >Tidsfordriv« ritaði Jón lærði í Gagnstaða-

45
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hjáleigu i Útmannasveit vorið 1644 og er þessi ritgerð ef til vill upp-

haflega skráseit á sama bæ nokkru fyr. Aðaltilgangur höf. með henni

virðist hafa verið sá að fræða kunnmenn sína þar eystra um ætterni

sitt göfugt í öðrum landsfjórðungum, til að sýna, að hann væri ekki af

htilmennum eða aukvisum einum kominn. En ritgerðin hefur lengi

dulizt, því að til þessa tíma hafa menn svo að segja ekkert vitað um
ætterni Jóns eða kunnað nokkuð frá forfeðrum hans að segja.

Allmjög hólar á hjátrú Jóns í þessari riígerð hans, en það spillir

ekki gildi hennar í sjálfu sér, heldur lýsiv einmitt aldarandanum og trú

manna á þeim tímum, á sama hátt eins og Biskupaannálar Jóns Egils-

sonar, sem fuUir eru hjátrúar og hindurvitna. það væri annars þarft

verk, ef einhver yrði til þess að rita itarlega æfisögu Jóns lærða, því

að hann er einhver hin allra einkennilegasía persóna á þeim límum,

undarlegt samhland af fremur illa kynntum fiæking og mikils metnum
fræðimanni, er jafnvel frægir erlendir vísindamenp (eins og t. d. Oli

Vorm) höfðu mestu mætur á. enda hefðí Jón trauðla sloppið Jieill á

húfi úr helgreipum galdrabrennanna á hinni voðalegu brennufórnaröld,

ef ekkert hefði verið í hann spunnið frekar en hvern óvalinn galdra-

snáp og hjátrúarsegg. I formála dr. Guðbrands Vigfússonar framan vi5

íslenzkar þjóðsögur 1862 (bls. X—XVIII) og í Landfræðisögu dr. þorv.

Thoroddsen ÍI 73—93 er minnst allrækilega á Jón og ritstörf hans og

vísast til þess hér.

Eg þarí naumast að taka það fram, að ritgerð þessi er allmerk ein-

mitt frá sögulegu sjónarmiði. það eru ekki aðeins margir nýir, áður

gersanilega ókunnir ættUðir, sem þar eru raktir, heldur ýmis konar

annar sögulegur fróöleikur, sem þar er að finna. en hvergi annarsstaðar

i þeim heimildarritum, sem nú eru kunn.

1 athugasemdum þeim, er eg hef gert við ritg., hef eg sumstaðar

benl lauslega á þau atriöi, sem eigi eru kunn annarstaöar frá. Eptir

því sem næst verður komizt er ritgeröin yfirleitt mjög áreiöanleg frá.

sögulegu sjónarmiöi. Má víða sanna það með samanburði við gömul

skjöl, og heíur dr. Jón þorkelsson yngri, sem er allra manna fróðastur

um þau efni, gefið mér ýmsar bendingar og leiðbeiningar" í þá átt. sem

mér er skylt að þakka.

1 landsbókasafninu nr. 575 4to er til önnur afskript af ritgerö þess-

ari, er Jón Árnason hefur látiö taka eptir hinni (J. S. 609 4to). En

afskript þessi er mjög léleg og hroðvirknisleg, víða sleppt úr orðum og

jafnvel heilum setningum en sumt svo afbakað, að eigi verður botna&

i því. Hún er þvi alls ekki notuð hér til samanburðar.
.



1

Um ættir og slekti

sem og annað fleira nokkra manna á islandi, nppteiknað

eptir Jóni sálnga Gnðmnndssyni 1688^).

[Svalbarðsætt]- A dögum ríka Björns á Skarði á Skarðsströnd og

hústrúr Ólufar Loptsdóttur stórráðu, sem var nokkru eptir miklu

plágu^), sem yfir landið gekk 1350, skyldi Island hafa aptur náð

uiestöllum sínum gömlu gæðum. Björns ríkis datum, sem liggur á

Skarði^) og fieira um hann, minnist eg ekki utan á þeim dögum

bjö Sigurður bóndi — Svalbarðs-Siggi kenndur — á Svalbarði á

Svalbarðsströnd í Eyjafirði^). Hans yugsta dóttir Kristín^), hennar

' þess skal getið, at stafselningu handritsins er ekki fylgt, með því

að þaö virtist óþarft í svo nýrri afskript. Leiðréttingar eða orö-

fyllingar, sem eg iief leyft mér að gera á stöku stað í textanum

eru settar millí
[ ]. Eigi er ólíklegt, að afritarinn hafi sjálfur búið til

fyrírsögn ritgerðarinnar, »Um ættir og s]ekti« o. s. frv. eptir að.ilefni

hennar, og hann haíi aðeins haft fyrir sér lauslegar »uppteikn-

anir< frá Jóns hendi, en ekki sanifellda rilgerð, þótt ekki verði það

sagt með vissu með því að frumritiö er nú glatað. Fyrirsagnir

hinna einstöku kafla ritgerðarinnar eru ekki sem nákvæmastar, en

eg heí samt ekki viljaö breyta þeim. Aöeins á 2—3 stöðum hef

eg sett fyrirsagnir, þar á meðal við 1. kaflann (-"Svalharðsætt*)

enda stendur sú fyvirsögn í afskriptinni Lbs. 575 4to.

^ þ. e. ^Svartidauði". sem geisaði hér yfir land, eins og kunnugt er

um 1402, en ekki 13Ö0, því aö um það skeið geisaði drepsótt þessi

einmitt annarsstaðar um Norðurálfuna.
^ Er Hklega svo að skilja hjá höf., að í skjölum á Skarði sjáist

greinilega, hve lengi Björn hafði hirðstjóin og hvenær veldí hans
stóð með mestum hlóma o. s. frv.

Sigurður var Björnsson Sæmundssonar þorsteinssonar og bjuggu
þeir feögar á Svalbarði (sbr. Æfisögu Magnúsar prúða eptir dr. Jón

þorkelsson. Khöfn 1895 bls. 6). í Sýslum. æfum A bls, 8 er Sæ-
niundur sagður >þórarinsson«, en hitt er réttara.

Fylgikona séra þorkels og móðir Magnúsar í Skriðu er hvervetna

45*
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son Magnús son séra þorkels Guðbjartssonar, sem var prestur í

Laufási og kenndur Galdra-forkell, lærður utanlands í Svörtu

skólum^). |>ann tíma var fríkennd, eins með galdraíþrött sem

sverð, utan að drepa raeð galdri eða gera skaða; það var for-

boðið og kallaðist fordæða meiri og minni, sem lögbók vottar,

en að reyna sig var frí; sá hafði prísinn, sem mest hafði lært.

Sonur Magnúsar forkelssonar var Jón Magnússon. Hans synir

fjórir voru allir á mínum dögum, þar af einn Jón lögmaður

gamli, annar Páll Jónsson faðir Péturs Pálssonar, þriðji Magnús

Jónsson faðir Ara og allra Magnúasona, fjórði og yngsti Sigurður

á Reynistað, sem var faðir Jóns, sem nokkur ár var lögmaður,

nú nýdauður^); hann átti Svalbarð. þetta kallast Svalbarðsætt.

Dóttir Jóns Magnússonar, systir þeirra fjögra bræðra, var Stein-

unn, sem séra Björn sonur biskups Jóns átti við alla sína syni:

Jón Björnsson föður Helgu í Skálholti, Magnús Björnsson föður

séra Jóns á Ljósavatni, var faðir Sigurðar, sem nú er á Torfa-

stöðum^) — og Björns Magnússonar, nú er í Bólstaðarhlíð forðum

nefiid þórdís Siguröardóttir, og hafa margir ætlað hana dóttur Sig-

urðar lögmanns Guðmundssonar, sem er ramskakkt.

^ Séra þorkell andaðist 1188. Hann var vel framaður maður og

hafði lært í skólum á þýzkalandi og Frakklandi, en þar hugðu menn

»Svartaskóla« vera. þeir feðgar séra þorkell og séra Guðbjartur flóki

faðir bans voru haldnir hinir römmustu galdramenn og eru sagnir

um þá báða (ísl. þjóðsögur I 508-509 og Huld IV bls. 22-35)

en virðist vera að nokkru leyti blandað saman. Jón Magnússon

á Svalbarði sonarson séra þorkels var og haldinn kunnáttumaður,

og Páll sonur hans fekk eina galdrabók iangafa síns, enda vissi hann

jafnlangt nefi sínu, eptir því sem Jón lærði skýrir síðar frá hér í

rilgerðinni. og eignar hann einmitt kunnáttu séra þorkels. hversu

vegur ættar hans varð mikiíl. Hann hafi búið um huútana, karl-

inn, og niðjar hans hafi stært sig af því, liklega helzt Staðarhóls-

Páll, sem Jón þekkti bezt. Er auðheyrt af orðum Jóns, að Páll

hefur verið drjúgur af kunnáttu sinni. og sögur hans munu þvi

snemma hafa fallið í góðan akur hjá Jóni, enda líkaði Páli af-

bragðsvel við hann, og þótti hann efnilegur til náms. En Jón hefur

hins vegar borið mikla virðingu fyrir vizku þessa frænda síns, og

lofar hann allmjög í ritgerð þessari.

' Jón lögmaður Sigurðsson á Reynistað dó 1635, og er því rit-

gerðin samin eigi allöngu eptir dauða hans (sbr. formálann).

^ Sigurður son séra Jóns á Ljósavatni bjó á Hóli í Kinn og átti Helgu

Pétursdóttur frá Staðarhóli Pálssonar.
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var á Hofi hjá Hofsós, er hann sigldi fyrir Oddnýju^). Teitur

Björnsson var á sínu Hofi í Vatnsdal faðir Teitssona þar Jóns

og Arna etc. Bjarni Björnsaon á Læk vestur, sem átti Sesselju

einhvers dóttur'^).

Steinunn giftist eptir séra Björn höggvinn Ólafi Gottskálks-

syni^). Hann átti við henni Guðrúuu í Snóksdal, móður Eggerts,

Olafs og Steinunnar á Hólmi; Síðast átti hana Eggert Hannes-

son. Guðrún í Snóksdal var þá ung.

Svalbarðseignir voru ekki miklar í fyrstu, en það slekti hefur

altíð hækkað, svo sem porkell um bjó og þeir sér þar af hrósa

etc. Eina góða jörð fekk hver þeirra bræðra. Jón var kallaður

Vindheima-Jón, fyr en hann varð lögmaður. Páll sigldi eptir

Staðarhólseignum, tók síðar inn minnar móöurmóður eign

og annara. Sigurður yngsti bróðirinn hlaut Svalbarð en helt

Reynistað. Pál þann hef eg vitað og reynt einn vísastan mann

á mínum dögum. Eg átti ekki kosti að fara til hans; hann

vildi gjarnan hafa mig, sagðist hafa fundið þann mann í sínu

slekti, ungan og næman, sem sér llkaði. Eg var þá vel tvítugur

á ösi i Steingrímsfirði. Páll var eitt útvalið skáld, ofbjóðan-

legur í orðum og lét fátt ótalað, allra manna ófalskastur, út,-

lærður í Múkaþverárklaustri forðum, fekk eina porkelsbók, og

sagðist hafa fengið hana Magnúsi bróður sínum, því hann heí'ði

verið beztur og guðhræddastur þeirra. Hann taldi hið mesta

níðingsverk að vinna með djöfulskap og fjölkyngi í leyni, en

^ Hér er vikið að því, er BjÖrn nam burt Oddnýju dóttur Jóns Ein-

arssouar á GunnsteinsstÖðum og mikiö mál reis af 1599 (sbr. Árb.

Esp. V 90—92). þá hefur Björn átt heima á fööurleifð sinni Hoíi

á Höföaströnd.

* Vafi þótti leika á um faðerni Sesselju konu Bjarna. Hún var sÖgð

Sigurðardóttir en i fbrúðkaupinu föstnuð Eggertsdóttir« (Biskupas.

II 379), þ. e. dóttir Eggerts Hannessonar lögmanns, enda er Sesselja

í ýmsum ættatölum heinlínis talin laundóttir hans.

^ þetta er ekki rétt. Ólafur maður Steinunnar var son Jóns Einars-

sonar sýslumanns á Geitaskarði og Kristínar Gottskálksdóttur bisk-

ups Nikulássonar. Guðrún dóttir þeirra átti Hannes Björnsson í

Snóksdal bróðurson Eggerls lögmanns Hanneasonar, og voru börn

þeirra Eggert í Snóksdal, Steinunn kona Árna á Ytra-Hólmi Gísla-

sonar lögmanns þórðarsonar o. fl. Að Jón lærði telur Ólaf »Gott-

skálksson« mun sprottiö af eins konar nafnaruglingi, af því að

Ólafur var dótturson Gottskálks biskups, eða afritarinn hefur fellt

eitthvað úr og skrifað skakkt eptir frumritinu.
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hann kenndi sig þar út í lærðan. fað sama helfc hann og vel,

sem einn frómur höfðingi, bæði í viðskiptum Bjarna b[ónda]

Oddssonar á Skarði og víðar annarsstaðar. Hann taldi sér aldrei

minnkun að bæta og biðja vægðar fyrir sinn misgjörning. f>að

gera nú fáir höfðingjar á íslandi. Hans náttúra var miklu betri

en orð stór^). pað var lukka vorrar sýsiu, er hann var þar sýslu-

maður í mínum uppvexti

Magnús Jónsson fekk Skriðu uorður í Skriðuhverfi og missti

þar sína kvinnu, sem Elín hét'*^), síðan kom hann á Vestfjörðu.

J)ar var þá lögmaður Eggert Hannesson, sem fyr er nefndur,

ffijög æfintýrlegur. Eggert var í stími að inntaka Vestfjörðu og

hvar síðar hann kunni. Magnús Jónsson vildi allt það græða,

sem Eggert meiddi, varð því mjög ástkær og elskaður. Hann
fekk til ekta Kagnheiði dóttur Eggerts. En Eggert fekk Stein-

unnar systur Magnúsar um stund og dreif hana síðan burt frá

sér. Síðan var Eggert tekinn af engelskura reyfurum, því Jón fálki

hefndi síns ráns. Magnús útleysti þá Eggert fyrir ráð tveggja

skipherra í Skutulsfirði raeð öllu Vestfjarðasilfri, og hvað þeir

ríku kaupmenn af Haraborg höfðu var og tillagt, hvað mörg

jafnvægi Eggerts minnist eg ekki, ef ei voru sex^). Eg var þá

ungur en man þó hræðslu fólksins það reyfarasumar^). Síðan sigldi

Eggert út til Hamborgar og giptist þar og deyði hjá sínum syni,

Jóni Eggertssyni, sem níðingsverkið hafði unnið á íslandi á þeim

fróma manni Jóni bónda Grímssyni á Siðumúla, sem dómar þar

ura útvísa etc.

Fyrnefnda Steinunni sá eg í Snóksdal, þegar eg var 14 vetra

gamalP) að sönnu; þótti mér ungum sem öðrum vísari afbragðs-

kvennval í ásýnd, athöfnum og viðræðum.

' þ. e. Hann var miklu betri maður en ætla mátti eptir slóryrðum

hans.

^ Elín fyrri kona Magnúsar prúða var dóttir Jóns Sturlusonar í Dun-

haga og Guðnýjar Grímsdóttur.

^ Út á spássíunni stendur »það mun ei verið hafa nema 12 fjórð-

ungar silfurs*. Um rán þetta hefur Eggert sjálfur ritað allgreini-

lega í skýrslu til Friðriks^ Danakonungs 1579 (sbr. F. Joh. Hist.

eccl. Isl. III 133—187, og Æfisögu Magnúsar prúða (Khöfn 1895)

bls. 55-58).
* það var árið 1579, er Eggert var ræntur, og hefur Jón lærði þá

veriö 5 vetra.

*
þ. e. árið 1588. Hefur Steinunn þá verið komin til Guði'únar dóttur
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Sigurður b[óndi] á Svalbarði átti og Kálfárnes eignir í Stein-

grímsfirði, sem engu verri voru, og nokkrar jarðar góðar í Króksfirði.

Hann flutti sig vestur á þær eignir og átti þar fjögur börn;

þrjár dætur og einn son, er Arni hét, þar af heitir Arnaklakkur,

er hann synti í eptir æðareggjum; stórselar rifu hann þá á

sundi. Hann komst upp á sandinn og dó þar. Önnur stóra

stúlkan fór skyndilega. Sú þriðja dóttir Sigurðar hét Ingibjörg,

sem raig leiðir í þessa ætt. Hún hafði misst augu sin í bólu,

en var fuU vísdóms og kunni raargt að gera og útrótta sem heil-

skygn. Nú sem Sigurður og þau hjón höfðu fengið svo sorg-

legan barnamissi, forlótu þau þær eignir og fóru norður aptur;

því fylgir Kristínar slekti Svalbarð. Ingibjörg hafði Kálfárness-

eignir og fekk fróman ektamann porbjörn Jónsson^), sem út var

framaður bæði í Noregi og á Islandi, en átti ei jarðagóss. f>au

sátu í Kálfárnesi. |>eirra son varj Jón porbjarnarson. Hann

átti Guðrúnu dóttur ábóta Narfa að Helgafelli^); þeirra dóttir

var Guðlaug móðir Sæunnar móöur minnar. Séra índriði Ámunda-

siimar og Hannesar tengdasonar síns, og eflaust allhnigin að aldri.

í Biskupas. 11 4.55 er hún kölluð »kvennval mikið«.

1 þorbjörn nokkur Jónsson fræudi Guðmundar Andréssonar á Felli

í Kollafirði er nefndur í skjölum á síöasta áratug 15, aldar, síðast

1499 sbr. Árb. Esp. II 124, 132, 134, og er hann eflaust sami maður

og þessi þorbjörn i Kálfanesi maður Ingibjargar. í október 1480

er þorbjörn Jónsson (»Torbernus Johannis de Islandia«) skrifaður

í stúdentatölu við háskólann í Rostokk á þýzkalandi, svo að af því

sést, að hann hefur verið »framaður utanlands«, eins og Jón segir

(sbr. L. Daae: Matrikler over nordiske studerende ved fremmede

universiteter. Chria 1885 etc).

' Narfi ívarsson varð ábóti á Helgafelli 1512, og er frá honum komið

margt manna, að þvi er ættatölur telja, en börnum hans og nafna

hans Narfa þorvaldssonar á Geirrauðareyri (Narfeyri) er allmjÖg

blandað saman, svo að nú veitir erfitt að skipta rétt á miUum
þeirra, einkum þá er 3. nafninn. Narfi nokkur Sigurðsson frá Bjarn-

arhöfn.var uppi um sama leyti og átti afkvæmi, en börnum hans

er einnig slengt saman við börn hinna tveggja og bætir það ekki

úr ruglingnum. En hér er ekki rúm til að fara frekar út í þá
sálma. Guðrúnar dóitur Narfa ábóta er ekki getið í ættatölum, sem
er eðlilegt, því að öU ætt Jóns lærða, sem hér er taUn, hefur hing-

að til verið svo að segja óþekkt.
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son var ektamaður Guðlaugar^), minn mdðurfaðir^). Eg var fimm

vetra, þegar Guðlaug amma mín deyði, en níu vetra, þá séra

Indriði sofnaði. Slíkir eru nú færri. Eg bar honum vatn opt þau

þrjú hans síðustu ár.

^ Fyrri maður Guðlaugar var Andrés launson Björns þorleifssonar

á Reykhólum, og var kaupmáli þeirra gerður í Kálfanesi 1537 (Árb.

Esp. III 114). Guðlaug hefur dáíð 1679, því að Jón dótturdótturson

hennar segist hafa verið 5 vetra, er hún lézt.

^ Séra Indriði var einn meðal þeirra 11 presta, er á alþingi 1550

úrskurðuðu Jón hiskup Arason löglegan yíirmann Skálholtshisk-

upsdæmis (sbr. L. Harboe, Om Reformationen i Island i Vidensk.

Selskabs Skrifter 2. Afhandling bls. 56—58). því næst er séra

Indriða getið í bréfi 31. maí 1661, þar sem hann skýrir frá hví-

líkan eið hann stafaði Ragnhildi Jónsdóttur (systur Guðlaugar konu

hans), er hún sór böru sín : Pál. Gnörúnu og IngibjÖrgu upp á séra

þorleíf Björnsson á Reykhólum. Eigi er séra Indriði tahnn meðal

presta á Stað í Steingrímsfirði, en þó hefur hann líklega þjónað

því kalli fremur en Kálfanesskirkju einni. þá er Staðarhóls-Páll

hafði kóngssýslu millum Geirshólms og Hrútafjarðarár »kvaddi

hann séra Indriða fl9. ágúst 1574) til löglegrar umgerðar þeirra

á millum um þaö hald, meðferð, spilling á búsum, tööum og engj-

nm á jöröunni Kálfanesi, hverja jörð séia IndriÖi um mörgforliöin

ár hafði haldið upp á sinnar kvinnu Guðlaugar vegna o. s. frv.«

Samdíst þetta svo »að þau séra Indriði og Guölaug lögöu Páli aptur

24 hdr. í Kálfanesi, en tóku aptur við Ósi föðurarf Guðlaugar, lof-

uðu þó þar hjá að selja síðan Páli Ós fyrir 24 hdr. í góöum þriöjunga-

peningum til aö sleppa fyrir álögum og réttarfari fyrir húsahrörnan,

taönaspilling og engja« (sbr, afskr. í ættatölum Steingríms bisk-

ups bls. 8460). S. d. (19. ág. 1574) seldi Magnús Indriðason (son

séra Indriða og Guðlaugar) Páli þau 16 hdr. í Kálfanesi, semvoru

auk þeirra 24 hdr., er Jón heit. þorbjarnarson móðurfaðir Magn-

úsar haföi gefið í Öndurðu sinni dóttur Ragnhildi í heimanfylgju

etc. Er svo að sjá, sem Páll hafi áður -haft umráö yfir þeim hluta

(24 hdr.) í Kálfanesi, er séra þorleifur BjÖrnsson maöur Ragn-

hildar átti, en viljað ná undir sig allri jörðunniog þess vegna kært

séra Indriða fyrir jarðarspell, en slult hann svo á eptir, því að

það er þessi séra Indriði, sem Espólín (Árb. V 23) getur um, að

Gísh hiskup Jónsson hafi sett af embætti fyrir páfavillu (eða ónylj-

ungsskap?) um 1575, en Páll hafi dregið taum prests, og viljað

láta hann samt sem áður þjóna Kaldrananesskirkju (ef til vill rétt-

ara Kálfanesskirkju?), og þess vegna hafi orðið kalt af því og öðru

miUi biskups og Páls. það er og eigi líklegt, að Jóu læröi dott-

urson séra IndriÖa hrósaði Páli. eins og hann gerir í rifgerð þess-

ari, heföi honum farizt illa við móöurfööur hans. Séra Indriði

hefur dáið 1583, því aö Jón segist þá hafa verið 9 ára gamall.
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Kristín Sigurðardóttir

Magnús f>orkelsson

Jón Magnússon

Magnús og þeir i bræður

Ari og bræður hans

Ættartala:

Ingibjörg Sigurðarddttir,

Jón b[óndi] fJorbjarnarson

Guðlaug dóttir iians

Sæunn hennar dóttir.

Eg Jón hennar son.

f>etta kalla margir Svalbarðsætt,

pegar fólk á íslandi var fullfjölgað upp aptur eptir stóru plágu,

voru öll jarðagóss komin í stórhrúgur. Eíkisbændur og junk-

ærar höfðu sveinabald, sumir 18, sumir 15, sumir 13—12 eða

9, Mörg minnileg tíöindi hafa akeð á Islandi síðan og hafa aldrei

verið uppskrifuð, því er nú öllu gleymt utan h'til merki, sem

menn hafa fundið í jarðaklögunura og dómum.

Föðnrætt mín í karlkvisl Auðunn ríki, kenndur Auðunn

hyrnaM, var einn af þeim ríku höt'ðingjum eplir miklu plágu,

sat á Hvanneyri í Andakíl í Borgarfirði stóra, hvar inni reikn-

ast 19 kirkjur. Hann átti mestalla bóndaeign í þeim Borgar-

firði og enn fleiri jarðir fyrir sunnan. Einn hans sonur fekk

Hvanneyri, sem tilleiðir Einar b[ónda] Eiríksson^), sem þar var

á mínum dögum. Annar hans son fekk Borg; þar var út af

kominn Bjarni Oddsson á Skarði faðir Daða, sem þar var etc.

þessi Auðunn var Salómonsson og er hans fyrst getið í úrskurði

Odds lögmanns lepps á alþingi 3. júlí 1409 (Safn til sögu ísl. II

170), því næst í bréíi gerðu 18. maí 1417 á Gilsbakka, þar eptir

í hyllingarbréfi Islendinga íil Eiríks ifonungs af Pommeí-n 1. júlí

1419 (Safn II 173) og í öðru bréfi rituöu á alþingi 1420 (Safn II

174); því næst er hans getið í bréfi gerðu í Stafholti 22. nóv.

1420, þar sem hann geldur Hvanneyrarkirkju 5 jarðir fyrir »portion«,

sem fallið hafði. meðan Gunnar móðurfaðir hans haföi búið á Hvann-

eyri, en hann bjó þar, er Wilkinsmáldagi var gerður 1397. Síðast

er Auðunnar getiö í hinum síöari hyllingareiði Islendinga til Eiriks

konungs á alþingi 30. júní 143] (Safn lí 176). það er ekki ósenni-

legt, að Auðunn hafi verið son Salómons Brandssonar í Kalmanns-
tungu. sem nefndur er í bréfi 28. febr. 1398 (Dipl. Isl. HI 626), en
sá Salómon haíi verið son Brands Hallssonar, sem getið er í Kal-

mannstungumáldaga hjá Wilchin, er dr. Jón þorkelsson (yngri)

ætlar að sé frá 1340—1350, og hefur hann bent mór á þessi ætt-

íærslulíkindi.

Eirikur faöir Einars var son Jóns þórðarsonar á Hvanneyri. Sá
þóröur er í ættatÖIum venjulegast talinn Sigurösson, og svo er

hann nefndur í bréíi einu. Sigurður Auðunnarson er nefndur í
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|>riðji soD Auðutinar hét Magnús^), sem mig leiðir til ættar.

Hver þeirra fekk 16 jarðir. Magnús fekk Deildartungu fyrir höf-

uðból, og hans 16 jarðir að sönnu lágu beggja megin Hvítár.

Magnús bóndi fell á Ófriðarstöðum í því engelska Hafnarfjarðar-

stríði fyrir svik landsmanna^). Hans sonur séra Salómon^) var

þá djákni að vígslu og komst nauðuglega undan í myrkri, Séra

bréfi vestra 1471 og gæti hann verið faðir þórðar og son Auð-

unnar á Hvanneyci. þórðar Auðunnarsonar er og getið í bréfum

vestra, um og eptir 1460 og hefur hann verið mikiU vinur Björns

ríka og í fylgd hans á árunum 1459—1467. en mikil viðskipti hafa

verið milli ISjörns ríka og Hvanneyrarfólks. Er sennilegt, að sá

þórður haíi verið son Auðunnar Salómonssonar. Séra Salómon

sonur Magnúsar Auðunnarsonar var t. d. kirkjuprestur á Reyk-

hólum hjá þorleiíi BjÖrnssyni um 1480, eins og síðar segir. — Bróðir

Jóns þórðarsonar í Hvanneyri er tahnn Vigfús ríki (»ríki Fúsík) á

Borg, sem Bjarni Oddsson á Skarði var kominn af (sbr. Tímarit

Jóns Péturssonar 1, b. bls. 49), en eptir því sem hér er sagt á Bjarni

að hafa verið kominn af öðrum syni Auðunnar en Einar á Hvann-

eyri. og getur það verið mishermt hjá höf. Yíir höfuð er þessi

Auðunnar ætt mjög óljós og þyrfti ítarlegri rannsóknar, en hér

erkostur á. Jón Pétursson segir (Tímar. 149), að menn teljí að Auð-

unn hyrna hafi verið kominn af Agli Skúlasyni, sem getur í Banda-

mannasögu eða jafnvel verið souur hans, og sýnir það á hve miklu

reiki menn hafa verið um ætt þessa. Dóttir Auðunnar Salómonssonar

hét Ragna (Árb. Esp. II 59), og giptist hún Verrnundi á Hvanneyrí

Kolbeinssyni á Borg þorgilssonar
;

þeirra dætur: Gunnhildur, er

átti Jón á Hvanneyri Ketilsson Dagssonar ívarssonar (sbr. Dipl.

Isl. III 376) og Unnur, er átti Árna Ketilsson bróður Jóns.

^ þessa Magnúsar Auðunnarsonar er getið í viðauka við máldaga Borg-

arkirkju á Mýrum 1512, en sá viðauki er eldri en frá þeim

tíma. þar er þess getið, að Magnús Auðunnarson Salómonssonar

hafi greitt þórði Sigurðssyni föðurarf sinn.

* Hvenær þessi bardagi hefur staðið er óvíst, því að hans er ekki

getið í íslenzkum heimildarritum, svo eg viti.

^ Séra Salómon Magnússon er fyrst nefndur í tveim bréfum, er

snerta Hrunastað 22. ágúst 1461 og 7. júlí 1462 (sbr. Árb. Esp. H

60), og er hann eflaust sami maður, sem þessi forfaðir Jóns lærða,

en hefur þá verið allungur, því að hann mun ekki fæddur fyr en

um 1430, eða þá litlu fyr. Um 1480 er hann prestur á Reykhól-

um og býr á Miðhúsum, en 1484 sunnudaginn næsta fyrir Jóns-

messu skírara er hann staddur í Æðey á ísafirði, og er þar einn meðal

8 dómsmanna, er votta um eið Solveigar BjÖrnsdóttur (nka)að Jón þor-

láksson haíi hana aldrei keypt né fastnað, hvorki leynilega né opm-

berlega, Síðar hefur Salómon orðið prestur í Árnesi, að þvi er
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Salómon var aldrei við nokkra konu kenndur utan þá Guð-

rúnu Ólafsdóttur, döttur ölafs bdnda í Æðey í Isafirði, sem beztur

hvalaskutlari hefur verið á íslandi^). Við henni "átti hann öU

8ín börn sex syni og tvær dætur víslega, sem til fulls aldurs

komust. J>að var einn Oddur Saldmonsson, Jdn, Sigurður, Bjarni,

Magnús, J>orm(5ður var yngstur, stærstur og sterkastur. Hans

son var Hákon^) faðir Guðmundar föður míns. — Frá Auð-

unni: Magnús, séra Salömon, pormdður, Hákon, Guðmundur og

eg Jón.

Jón prófastur Halldórsson segir í Prestaæfum sínum, en hann

veit í rauninni ekkert um hann, og þekkir ekki föðurnafn hans,

en ætlar, að hann hafi verið í Arnesi um siðaskiptin, og aðrir, sem

síðar hafa ritað prestaæfir, eru ekki heldur fróðari um þennan séra

Salómon.
^ Guðrún fylgikona séra Salómons mun hafa verið á líku reki og

hann eða litlu yngri og eigi fædd fyr en um 1430—1440, því að

þormóður yngsti son hennar er naumast fæddur fyr en um 1470,

þá er Jón son hans er fæddur um 1531. það getur því varla stað-

izt, að Ólafur í Æöey faðir Guðrúnar hafi verið fuUþroska og hóndi

í Æðey um 1385, þá er Björn Jórsalafara hrakti til Grænlands

ísbr. Flateyjarannál ; Árb. Esp. I 107; Dipl. Isl. III 435). það er

enginn vafi á því, að Grænlandsferðum þeirra nafnanna Björns

Jórsalafara og Björns ríka er blandað saman, og hafa fræðimenn

verið í vandræðum með að leysa úr þeim hnút (sbr. GrÖnl. hist.

Mindesmærker I 110—122 og III 468—469; Dipl. Isl. 111432^441).

Sérstaklega hefur það þótt athugavert, að kona Björns Jórsalafara

er í frásögninni bæði hjá Birni á Skarðsá o. fl. nefnd ÓlÖf, en svo

hétj .eins og kunnugt er, kona BjÖrns ríka, en Solveig þorsteinsdóttir

var kona Björns Jórsalafara. Frásögnin um steypireiðina með
skutli Ólafs í Æðey o. fl. álirærandi þessa . Grænlandsför Björns

Jórsalafara má því að Öllum líkindum óhætt heimfæra til Hjörns

ríka en ekki nafna hans, og kemur þá allt vel heim við aldur

Ólafs í sambandi við þessa ættartölu. Menn hafa ruglað saman

sögnunum um þá nafna, af því að báðir munu hafa hrakizt til

Grænlands með líkum hætti, en Björn Jórsalafari verið þeirra

nafnkenndari og fengið því drjúgum sinn bróðurhlut af æfintýrinu

á kostnað hins yngra nafna síns, er ekki var jafnmikill ferðalangur.

Annar son þormóðar hét Jón, og er hann íalinn prestur í Árnesi,

en hafi misst þar embættið. Hann gefur út vitnisburð á Munaðar-
nesi í Árnessókn 1596 Um rekaítak Reykholtskirkju, sem hún átti

í Byrgisvík. Var hann þá 65 ára gamall, en hafði verið 48 ár í

Trékyllisvik. Segir hann, að þormóður faðir sinn hafi á æskuár-
um verið hjá föður sínum (afa Jóns) séra Salómoni (sbr. Prestaæfir
séra Jóns Halldórssonar).
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Kvittunarbréf séra Salömons fyrir allar íians barneignir

skrifað til Björgvin í Noregi (nú kallast Bergeti) hafa margir seð

hjá mér í latínu utan þau 2 nöfn á klára íslenzku: séra Salómon

Magnúsaon og Guðrún Ólafsdóttir^).

Salómonssona historía er forlöng að skrifa. Snemma á Saló-

mons tíð var Björn Einarsson, Patrixíjarðar-Björn, kenndur Jór-

salafari^). Hann fór tveim sinnum til Eóms og í þriðju ferðinni

allt út til Jórsala og hans kvinna Ólöf. Skrifað er hann hafi

andazt í Hvalfirði en sé grafinn í Skálholti. Hann kom við

Gunnbjarnareyjar. Einar fóstri var skáld hans, sem kvað Skíða-

rímu. Hans reisubók var með hönd hötð í ungdæmi mínu. Hann

villtist í Grænland. |>á helt gamall prestur biskupsstólinn í Græn-

landi. Björn hafði Eireksfjarðarsýslu og fekk marga sauðabægi

í sína gjaftolla. Um hann er einnig langt að skrifa.

Á dögum ríka Björns í>orleifssonar á Skarði og hans hústrú

Ólufar, sem fyr var nefnd, bjó Svartur i Bæ í Króksfirði^). Hann

var skáld hústrú Ólufar ríku og hanu var skáld í minni ætt.

^ þeíta bréf er nú eflaust glatað, og ekki íinnst það í Fornbréfasafni

Norðmanna (Diplomataríum Norvegicum).

Samkvæmt því. sem áöur er sýnt fram á, getur það alls ekki

staöizt, að Björn Jórsalafari hafi verið samtiöa séra Salómon i

æsku hans, því að Björn deyr 1415, og þá er séra Salómon mun
fæddur Um 1430 kemur það einmilt vel heim, að hann hafi á yngri

árum verið samtíða Birni ríka. Hér hefur því farið eins fyrir Jóni

sem fieirum, að hann setur BjÖrn Jórsalafara í staö Björns ríka,

að því er þessa Grænlandsför snertir, og er þaö þvi undarlegra, sem

hann segir, að ferðabók Björns eldra haíi veriö um hönd höfð í

æsku sinni.

^ Um Svart þennan hafa menn áður verið í allmikilli óvissu, og ekki

vitað, hvenær hann var uppi. Menn hafa ætlað, að hann væri

sami maður og Svartur sá, er dó 1392, sonur þorleifs Svartssonar

á Reykhólum. Eu nú hefur dr. Jón {lorkelsson yngci fundiö, að

þessi Svartur skáld hefur veriö póröarson. og er hans getið í bréfi

einu, sem gei-t er á Skarði á Skarðsströnd 27.júní 1477 (sbr. Arkiv

lör nordisk Filologi 15. B. 1899 bls. 240-246). Svartur hefur ort

kvæðiö Skaufhalabálk, og nefnir sig þar Svart á Hofstöðum, en

Hofslaðir eru bær í Reykhólasveit allskammt frá Bæ. Faðir Svarts

skálds er líklega sá þóröur Svartsson, sem nefndur er í bréfum a

Baröaströnd 1411 (Dipl. Isl. III 736, 738) og gæti hann verið son

Svarts þorleifssonar á Reykhólum, er dó 1392. Frá Svarti skáldi

eru hvergi ættir raktar nema i þessari ritgerð.
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Hann kvað lofmansöng um hústrúna og sem hann kvað fyrir

henni sagði hún: »Ekki nú meira Svartur minn« etc. Hans

synir voru skáld. Hans dóttir Guðrún leiðir mig til þeirrar ættar.

Hann átti forgerði dóttur Péturs á Vaðli nærri Haga á Barða-

strönd, búandi leiguliði, átti frábærar dætur margar. Kíkismenn,

junkærar eður nokkrir nafnbótaraenn girntust þær til ekta;

þangað telja nokkrir ríkismenn ættir sínar. pær voru margra

ættarrót. Af Sfceinunni Pétursdóttur kom eigi slekti. Hún var

uízk bústýra séra Hrafns á Stað í Steingrímsfirði; hún var verst

þeirra systra. Af henni er máltæki það enn nú: »Fáir kunna

úr fullri hlöðu að deila ueraa Steinunn á Stað«. Guðrún Svarts-

dóttir, sera nefnd var, fæddist upp hjá séra Jóni á Stað^), sem

næstur var eptir séra Hrafn. Síðan giptist hún frá honum f>órði

Árnasyni á Reykjanesi í Trékylhsvík. Guðrún missti hann þar

í lendingu, en synir þeirra báðir komust af: Ásmundur og Guð-

mundur. Ásmundur átti porbjörgu dóttur Jóns J>órarinssonar

o<i f>uríðar í Krókstirði í Gautsdal; þeirra dóttir var Snjálaug

móðir Guðmundar föður míns. pau Hákon og Snjálaug voru

saman nær 60 ár og kom aldrei stygð í millum. Hákon smíð-

aði 60 skipa, sem reiknað var, því þeir lukkubátar kunnu uldrei

manni að týna, en ef menn voru feigir settu þeir upp Hákonar

skip, en fengu sér annað og fórust þar á. Mörg dæmi voru hér

til vitnis, sem allt er oflangt. f>au göralu hjón önduðust bæði

á þeirra áttræðsaldri hjá þeirra syni á Ósi í Steingrímsfirði.

var þann tíð hjá mínum föðurbróður Jóni 23 vetra gamall.

Þ<^gar karlinn fylgdi líkinu út á hlaðið og haföi vitnað af hennar

dygeðum, sagðist hann koma snartá eptir, en kerling skyldi nú
v<4 fara. fau lifðu og dóu með góðum orðstír. Minn faðir

Guðmundur Hákonarson andaðist um haustið föstudaginn fyrstan

í vetri [um] 50 [áraj aldur sinn^). pá var eg 24 vetra og
var þá korainn til hans aptur. Anno 1600 um haustið eptir

allrah[eilagra]messu giptist eg á Kirkjubóli í Steingrímsfirði en

reisti bú að Stóra-Fjarðarhorni um vorið eptir í Kollafirði og
kom

í MókoIIsdal og þeir bræður bulltruðu mest um silfrið^).

Séra Jón Halldórsson er nefiidur prestur í Kálfanesi 1508, og gæti

það verið þessi prestur, en hefur þá verið hniginn að aldri.

' Guðmundur virðist hafa dáið haustið 1597, nokkru síðar á árinu
en Hákon faðir hans, og hefur Jón þá verið á 24, ári og farið til

^
föður síns þá um voriö s. á.

Hér er liklega átt við þá bræður sonu séra Odds þorsteinssonar í
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Svartsætt: Svartur skáld, Guðrún, Önundur^), Snjálaug, Guð-

mundur, eg Jón. Svartur, sem forgjört var á Hellu, var og af

Svartsætt og bar hans nafn, líka sem þeir ungu prestar séra

Auðunn og séra Salómon af minni ættrót^), sem menn kalla

Salómons ætt.

[Frá Ámnnda í Stranmflrði o. fl.] Séra Indriði Ámundason,

kenndur vísi; séra Indriði minn móðurfaðir útlærði við Eyjar-

skóla^), en varð ei viðbætt. Ámundi bjó í Straumfirði á Mýrum
en skagfirzkur að ætt, átti íjölda barna og þrjár jarðir. Hans

fann eg slekii um alla Mýrasveit þremenninga mína og tvær

Kristínar nánari, allt vestan frá Hvítárnesi og upp að Norðurá,

af Salómoni Ámundasyni og Ámunda dætrum. Sá stóri Ámundi

þjóðsmiður felldi saman atkerislegg þýzkra manna og setti saman

8 smiðjur á einu bergi, fekk þar fyrir 10 hdr.
;

þeir sögðust

gefa honum 3 hdr. fyrir þau stóru 3 sleggjuhögg, sem hann sló

fyrst saman í bálinu etc. Hann er uppmálaður í Alptanesskirkju

á Mýrum af herra Marteini biskupi Einarssyni og þar liggur

hann. Móðir séra Indriða og allra Amunda barna var Guðrúu

Jónsdóttir, ættuð vestan úr Steingrímsfirði, komin af ætt Skelja-

víkur-Gunnu, sem var ættarmóðir margra, sem þau heruð byggðu

eptir miklu plágu. Skeljavík er kirkjueign og liggur þar næst

suður frá etc.

Sú önnur dóttir Jóns forbjarnarsonar systir Guðlaugar

Tröllatungu, er sagt er, að brotið hafi Mókollshaug (sbr. Árb. Esp.

V 124). Jón segir síðar hér í ritgerðinni, að silfurberg hafi fund-

izt í Mókolísdal á dögum Guömundar Andréssonar á Felli, og

standa þessi ummæli hans hér eitthvaö í samhandi við það.

' ÁÖur hefur hann verið nefndur Ásmundur, og getur vel verið, að

afritarinn hafi lesið nafnið skakkt á þessum stað, og Ásmundur sé

hið rétta. þó verður ekkert fullyrt um það, með því að annað er

ekki til samanburðar.

þ. e. séra Auðunn á Hesti (f 1669) og séra Salómon á Mosfelli í

Grímsnesi (f 1660) synir Jóns prests á Hesti Salómonssonar prests á

HúsafeUi Guðmundssonar á Laxfossi Salómonssonar. Hvernig skyld-

leika þeirra víð Jón lærða er varið, verður ekki rakið. Ef til viU hefur

Ámundi smiður í Straumfirði verið Salómonsson og bróðir samfeðra

Guðmundar á Laxfossi, en nokkru eldri. Salómon hét og son

Ámunda, eins og síðar segir.

3 Hér er líklega átt við einhvern heimaskóla, er séra Indriði hafi

lært í. Orðin »en varð ei við bætt« virðast benda á, að kennslan

í skóla þessum hafi verið ófullkomin.
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ömmu miiinar var Ragnhildur; hana átti séra l^orleifur Björna-

son á Keykjahólum. J>au hjón Jón b[óndi] og Guðrún Narfa*

dóttir sátu þar hjá dóttur sinni og ríkum mági. Einn iiisku-

strákur að nafni Barma-Jón skammyrti b[ónda] Jón forbjarnar-

3on út 2 kirkjugarði eptir embætíi, tók upp síðan stein og kast-

aði fyrir bjóst honum; hann fell á bak aptur dauður. Um þann

atburð hef eg nokkur bréf lesið. |>ar eptir enti Guðrún Narfa-

dóttir sína daga hjá Guðlaugu dóttur sinni í Kálfárnesi, líka svo

Guðrún Jónsdúttir eptir sinn ektamann Amunda, þá útvaldi hún

af öllum sínum börnum séra Indriða; þær tvær dóu báðar á

Kálfárnesi, sem móðir mín var þar vaxin stúlka.

Gaðmandar ætt híns ríka. Guðmundur hinn ríki hófst líka

á góðum árum íslands eptir Björn rika og hans hústrú Olufu.

Hann gerði sig ríkan með ráni og ribbaldaskap, settist á og inn-

tók eignir og óðul manna, veitti stundum heimreiðir með 80

manna og kúgaði af mönnum, því fellu hálf hans góss undir

kóng. SoWeig systir hans var hans arfi. Andrés Guðmundsson

var hans sonur frilluborinn. Hann gerðist og höfðingi og líkt-

ist mjög föður sínum. Andrés átti f>orbjörgu dóttur Olafs tóna,

sem mestur hólgöngumaður hefur verið á íslandi. feirra synir

voru þeir ólikir bræður Guðmundur og Ari, er nokkrir kölluðu

níðing en sumir Ara hinn mikiUáta, sem forlangt er frá að segja.

Guðmundur Andrésson átti frúði forleifsdóttur frá Skarði, sem

var sonur ríka Björns, þeirra son var porsteinn kenndur junk-

æri^) faðir séra Odds föður séra f>orsteins [sem nú er á Skarði'*^).

Annar sonur Guðmundar b[ónda] Andréssonar var séra Olafur

Guðmundsson, sera átti Ingiríði Guöraundsdóttur systur Daða

Guðmundssonar Dalahöfðingja, sem höggva lét þá feðga; þeirra

son var Fagradals-Ólafur og [dóttir] þórunn Ólafsdóttir, sem var

móðir Guðrúnar, sem nú á Steindór Gíslason. f riðji sonur Guð-

mundar Andréssonar var Eiríkur faðir Teits í Ásgarði föður Ein-

ars Teitssonar. Á dögum Guðmundar Andréssonar fannst silfur-

bergið í Mókollsdal. Frá Andrési og Ára bróður Guðmundar er

allmikið að segja og hvað á þeira dögum gerðist í Vestlandsfjórðungi.

^ þorsteinn var siðasti maður þórunnar á Grund dóltur Jóns biskups

Arasonar, en séra Oddur í TröIIatungu var launson hans. Séra

þorsteinn Oddsson í Skarðsþingum dó 1645.

^ »Sem var í Skarðsþingum« hefur upphaflega staðið í afskriptinni,

en verið strikað yfir það og hitt frá [ sett milli línanna.
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Rika Björns ætt á Skarði. Björn í>orleifsson,
|

|>orleifur hans

son, Björn, Jón Björnsson (og séra porleifur). Finnur í Flatey,

séra Torfi Finnsson
(

Solveig Björnsdóttir, f>orleifur Pálsson

hennar son, Sigriður og Guðrún forleifs dætur. Daði var á

Skarði son Sigríðar, hans dóttir Sigríður móðir Eggerts^). Egg-

ert hefur nú bæði Rauðasand og Skarð.

Dala-Daða ætt. Daði Guðmundsson, fórunn, Hannes Björns-

son, Eggert [og] Ólafur. Daði átti ekkjn Guðrúnu Einarsdóttur,

systur þeirra herra Marteins biskups Einarssonar og Péturs Ein-

arssonar, sem var móðurfaðir Einars Teitssonar í Ásgarði. Son

herra Marteins biskups var séra Einar faðir Guðrúnar Einarsdóttur,

sem nú á Steindór Gíslason. Guðrún Daðakoua átti við Hall-

dóri^) son, hét Jón. faðir Halldórs, á Fróðá, sem var faðir Jóns

Halldórssonar í Garpsdal; hann á og Fróðá.

Bólstaöarhlíðarætt norður veit eg ei utan Einar I>órarinsson

og séra Hálfdan |>órarinsson. Af Hálfdanarbörnum veit eg ei.

Einar var faðir þeirra bræðra Jóns föður Oddnýjar, sem Björn

sigldi fyrir, og Skúla Einarssonar föður herra |>orláks. Var sá

séra Hálfdan skilgetinn veit eg ei. Einar og hann voru ólíkir.

Séra Hálfdan var upp á strákskap að berja menn og skera og

ræna því hann girnti. |>að var fyrirboðið að láta hann koma á

vökunætur eða mannamót. Hann kom samt óbeðinn etc, Til

merkis þá kvað hann um sjálfan sig:

Nú er hann kominn á mannamót

maðurinn Hálfdan séra.

|>ekki þér ei þennan þrjót,

það má þá svo vera.

A Vestfjörðum fekk hann Torfa bónda Fúsason^) að berjast við

prostinn föður porvalds, sem reið með Ara Magnússyni. Torfi

1 þ. e. Eggert Björnsson ríki sýslumaður í Bæ á Rauðasandi sonar-

son Magnúsar prúða.

' Halldór eldri á Fróðá var fyrri maður Guðrúnar konu Daða.

* Torfi var son Fúsa (Sigfúsar) Brú(n)mannssonar (Tumasonar) og

Ólafar Björnsdóttur sýslumanns í Ögri Guðnasonar. Bjó hann á

Hrauni í Keldudal vestra. 1552 veitti konungur honum landsvist

fyrir víg Hálfdanar, er hann hafði bættan 40 hundruðum (Árb.

Esp. IV 85). Hefur því vígið orðið litlu fyrir eða um 1550. Að

þessi Hálfdan haíi verið bróðir Einars þórarinssonar í Bólstaðar-

hlíð, er ekki áður kunnugt.
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eggjaði Gvend Gíslason að höggva fyr en prestur gekk úr boði,

en Gvendur mattist við Torfa. Um síðir slæmdi Gvendur tálg-

öxi eptir prestinum, kom hyrnan á hásinina og blæddi presti til

ólífis. Torfi lét bitna á Gvendi en prestur kenndi meir Torfa.

Áður hafði prostur á vegi ræut Gvend vænum steðja og annari

kaupstaðarvöru, er faðir hans vel fjáður bóndi Gísli á Lokin-

hömrum átti. Síðan sigldi Gvendur og var þrjú ár í Englandi,

kora aptur og nefndist Jón Gunnlaugsson. Hann tók tvö eyði-

kot á Hornströndum í minni sveit, tíundaði 24 hdr., var bróður-

legur, mildur og góðgjarn alla æfi. Nú yfir átíræðisaldur lót Ari

flytja hann vestur á sveit sína í Dýrafjörð.

Dm ríka Björn á Skarði [o. fl.].^ Björn forleifsson á Skarði

reikna menn ríkastan verið hafa á Islandi. Hann átti mestallan

Vestfjórðung, marga jörð 1 Norðurlandi og Sunnanlandsfjórðungi,

en lítið fyrir austan, sem lesa má á Skarði. Vatnsfjörður kall-

ast nú B[jörns]fjörður, en er eptir bréfunum eign þeirra í Flatey.

Hann átti Hól í Buðlungavík, Bæ á Kauðasandi, hvað sera stóð

etc. Hann helt altíð 18 reiðsveina týgjaða, en hústrúin Óluf

Loptsdóttir aðra 18 slíka og reyndu þeir ætíð útafgöngur^) með
sér, nær þau hjón sátu heima um kyrt, sem sjaldan var lengi.

f>ar heita Daníelstóptir, því Islands lénsmaður af Noregi sat þar

stundum á veturua hjá Birni. Geirmundar álög og ummæli

voru og stóðu, að aldrei skyldi maður deyja af járnbitnu sári á

Skarði, svo lengi sem ei væri haggað um kistu sína í Andakeldu

etc. J>ann tíma lágu 6 engelsk skip í Eifi, í Hafnarfirði 4, í

sumum höfnum 3 eða 2, sem kaupstaðirnir voru ríkir til. Björns

börn voru þau skiigetin, junkæri forleifur og jungfrú Sol-

veig etc.

Svo bar til í Rifi, að junkærinn porleifur varð ei vel kaup-

sáttur við einn kaupmanninn; þá hótaði hann föður sínum, en

Anglar sögðust ekki liræðast Islands kónginn og tóku þá þorleif

og bundu og færðu í skip niður i barlest. Sem nú Björn b[óndi]

þetta spurði varð hann æfur og vildi stríða, en menn hans voru

atrax handteknir, en íslenzkir landsmenn þorðu ei móti sínum

^ þetta orð »útafgöngurt er nijög fágætt og merkir >hólmgöngur

eða einvígi*. í annálum Björns á Skarðsá (Hrappsey 1774 hls, 52)

er kveðið svo að orði, að Rafn lögmaður Brandsson yngri hafi

boðið Filippusi svemi sínum til >útafgöngu« í Glúmbse (Glaumbæ)
og Leið Rafn bana í þeim viðskiptum.

46
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kaupmönnum við ofurefli stríða. Björn var nístur við skreiðar-

stakkinn í Eifi og fell þar, en junkæri forleifur komst um síðir

undan með skipvaktarans í Eifi Jóns Trúmanns ráðum etc^).

|>á voru til erfða junkæri f>orleifur og jungfrú Solveig, sem lesa

má á Skarði. Hústrú Ólufu stukku ei tár eptir Björn ríka bónda

sinn, þó svo sem glottandi við, en hennar grimma hefnd á eng-

elskum var fáheyrð, hvar hún þá hitti, og lukkaðist altíð. Duggu-

vík heitir í Flatey; þar var eitt skipið upphöggvið-). Hvort hún

deyði utanlands eða innan minnist eg ei^). En Ólufarbyl er við

^ Espólín segir, að Ólöf kona Björns hafi verið í fylgd með honum,

er hann var veginn, en komizt nauðulega undan fyrir kunnáttu-

brellur Ólafs tóna Geirmundssonar (Árh. II 69). Jón Gissurarson

segir, að hún hafi verið stödd á Helgafelli, er hún frétti víg manns
síns (Safn til sögu íslands I 674).

2 í engum íslenzkum bréfum er skýrt frá drápi Björns ríka né eptir-

köstum þess. í útlendum annálum er þessa nokkuð getið t. d. í

Hansakroniku útg. Willebrandt Liibeck 1748 H 187 etc. við ár 1468

er sagt, að Englendingar hafi drepið hirðstjóra konungs á Islandi

og að þeir hafi varpað líkinu í sjóinn (*interfectumque in mare
projecerunt*) og síðan farið oddi og eldi um góðan hluta eyjar-

innar og rænt vísaeyri konungs (»regium vectigal«). A öðrum stað

í þýzkri Hansakroniku (sama rit II 226—227) segir svo: >Á þessu

ári (1468) lét Kristján konungur taka nokkra Englendinga fasta og

taka skip þeirra og góss, af því að þeir höfðu árið áður drepið fó-

geta hans á Islandi, en vegna þess, að Englendingar báru það á

Hansamenn, að þeir hefðu veitt sér að þessu, þá voru hinir þýzku

kaupmenn teknir fastir í Lundúnum og öll þeirra »freyheiten,

briefe, siegel und Baarschaft< frá þeim rænt og þar af, ef ekki af

öðru leiddi stríð og skærur milli Hansastaðanna og Englands*. I

danskri kroniku. einni fornri (handr, í Gl. kgl. saml. 2432 4to>

stendur við ár 1474: >Samme Aar ved Sancte Hanns Dag niid-

sommertid lod Konning Christiern gribe 4 Engelske Skib som kom
fraa Prydsenn lad met mange dyrebar tingester och Kiobmannd-

skab fordi att samme Engelske Skib det Aar tilfornn jhiellslaa

hanns Fogit paa Islandt«. En þetta ár var saminn friður í Útrecht

milli Dana og Engla og meðal annars gert um þetta efni. En í

Hansakronikum (sama rit og fyr II 237—238) er þess enn þá getiö,

að Englendingar hafi drepið >den dánischen Lehnsmann Börre

Thorlorsen auf Island« og hafi ekki haldið Útrektarsamninginn.

(þetta sem hér er ritað tekið eptir skýrslu frá dr. Jóni porkels-

syni yngra).

' það er víst enginn efi á, að Ólöf hefur dáið hér á landi um 1479,

en ekki um 1484, eins og Espólín o. fl. ætla. Skiptabréfið eptir
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brugðið, þegar hún dó. I þeim byl urðu víða skipskaðar, hröp-

uðu hús á íslandi en turnar utanlands.

A hennar dögum var bóndinn Olafur töni, sem mest skal

hafa tíðkað hólgöngur á Islandi^). Eittsinn nær hann varð öl-

þrota að veita hústrúnni Ólufu á Hvoli í Saurbæ tappaði hann

hennar eigið öl úr kjallaranum á Skarði, þess slags, sem hún

óskaði. pað tappagat eður hola er enn í klett eða stein fyrir

ofan staðinn á Hvoli. Straumfjarðar-Halla*) reyndi við hann

kunstir, vann veðféð og prísinn, sem þá var siður. Kona Ólafs

tóna brenndi höfuðbók hans eina heima í Saurbæ, en hann

kenndi reyk bókarinnar út í Bjarneyjar 6 vikur sjávar ognokkuð

yfir á landi. Hann lét pilta sína (Dæmones credo) ryðja Tóna-

vör á Skarði vegna hústrú Ólufar og urðu ei kaupsáttir, því

veltu þeir bjarginu aptur í vörina og eltu Olaf öfugan heim

aptur i Skarðskirkju, en hann sáði úr hveitibelg fyrir sig, en þó

þraut Ólaf fyr en þá.

hana (sem til er í frQmriti) er dagsett á Skarði 15. april 1480, en

skiptin fóru fram 5 dÖgum áður.

^ þessi Ólafur tóni var Geirmundsson Herjólfssonar bróðurson Hvala-

Einars, er hingað ílutti Svartadauða, en dótturson Ólafs tóna hins

eldra þorleifssonar frá Reykhólum Svartssonar. Sá Ólafur tóni

drukknaði 1 Steinólfsdalsá í Saurbæ 1393 (Isl. Ann. Havniæ 1847

bls. 362). í sögnum er þeim frændum og nöfnum blandað saman,

og hafa þeir ef til vill báðir verið fjölkunnugir. þó má telja víst,

að sagnirnar eigi fremur við Ólaf Geirmundsson, er Espólín segir

(Árb. II 44), aö Straumfjarðar-Halla haíi fóstrað. Ólafur kvÆUtist

1446 Sigríði þorsteinsdóttur (Árb. Esp. II 44) og var þeirra dóttir

þorbjörg, er giptist Andrési Guömundssyni frá Reykhólum 1461.

Espólín segir, að Ólafur haíi búið á Syðri-Rauðamel 1467, er hann

hjálpaði Ólöfu ríku, sem fyr var getið (4rb. II 69), en hvort sem

það er rétt eða ekki, þá er víst, að Ólafur hefur um hríð búið vestur

í Saurbæ (á Hvoli) og líklega andazt þar.

= Um Straumfjarðar-Höllu eru ýmsar sagnir í ísl. þjóðsögum I 509

—513, og hefur hún haft mikið orð á sér fyrir fjölkyngi, enda er

hér sagt, að Ólafur tóni haíi ekki hrokkiö við henni, og var hann

þó enginn angurgapi. Er þess getið í Isl. þjóðsögum (I 514), að

hann hafi boðizt til að taka Gufudalsháls og brúa með honum Gils-

fjörð, en bændum hafi þótt hann heimta ofmikla borgun fyrir

handtakið, og fórst svo það stórvirki fyrir. þar er og getið um
ruðning Tónavarar, en nokkuð öðruvísi en hér, og eígi er þar

minnst á púkana og hveitibelginn. SagnirnaT um ölseiðinn og lykt-

næmi Ólafs eru ekki í þjóðsögunum.
46*
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Bræður tveir Jónar porlákssynir voru á Skarði þennan tíma;

sá eldri hefur beztur skrifari verið á Islandi, sem hans stdru

bækur bera vitni um á Skarði. par enti hann sína daga með

hreinlífi og hans þrír skriffingur stirðnuðu aldrei á honum dauð-

um^). Hans brdðir yngri Jón var reiðsveinn jungfrúr Solveigar.

Hún settist á Hól sinn í Buðlungavík eptir sína foreldra, en

junkæri f>orleifur bróðir hennar sat á Reykhólum. Hún átti 7

launbörn við Jóni J^orlákssyni og lét í leyni uppfæða. fá kom

|>orleifur bróðir hennar vestur þangað og tók hana burt frá Jóni

og setti suður á Skarð. porleifur sigldi með sína festarmey

Ingveldi og fekk páfabréf frá Eóm að eiga hana 3. og 4. að

frændsemi, sem eg sá á Skarði með hans bulla. Síðan sat hann

að Reykhólum og hafði ráðsmann á Skarði. Solveig var þá enn

ekki komin að vestan.

I>að bar til eitt haust á þessum sveinaldarárum, sem bónd-

inn porleifur var riðinn til Skarðs með sveina sína, þá kom

Andrés Guðmundsson, sonur Guðmundar ríka, sem fyr eru nefndir,

með sína sveinamakt vestan^'frá Bæ á Eauðasandi og inntók Reyk-

hóla og lét tvær stafkerlingar leiða í burtu hústrúna Ingveldi^).

Séra Saltímon, faðir formóðar langafa míns, var þar þá kirkju-

prestur, en hafði bú á Miðhúsum, en nokkru síðar fór hann

til Árness í Trékyllisvík. Andrés lét hlaða torfvirki kring

um staðinn 9 álna hátt og var búið fyrir jól. Sá vetur kall-

aðist Virkisvetur. I Sveinaöld^) voru góð og gæzku vetrarfar

utan með stórum áhlaupum og mannskaðafjúkum mektarbænda

og junkæra. — f>etta spurði f>orIeifur til Skarðs og safnaði

ffiönnum og kom með III manna til Reykhóla. f>á næstu

' Sama segir Jón Egilsson í Biskupaannálum sínum (Safn til sögu

ísl. I 57—58), og bætir því við, að hann hafi skrifað 4 latnesk orð

dauður{!), en hér er eflaust réttar hermt en þar og í Árb. Esp., að

Jón skrifari haíi ekki verið Jón þorláksson barnafaðir Solveigar,

heldur bróðir samnefndur.

' það hefur verið um 1482, er Andrés tók Reykhóla, því að til er

bréf um þessa ferð ds. 20. jan. 1483 og skrá frá sama ári yfir

muni þá, er Andrés rænti þar (sbr. Dómabók Jóns Dans í Lands-

bókasafninu 65 4to), en í bréfum þessum er ekkert skýrt frá við-

ureign þeirra þorleifs og hvergi annarsstaðar en hér, svo eg viti.

3 Svo er að sjá, sem J6n lærði kalli »Sveinaöld* eitthvert árabil um
það leyti, er Andrés settist á Reykhóla eða þá er mest kvað að

yfirgangi og flokkadráttum höföingja vestra.
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nótt fyrir renndi séra Salómon sér í snæri fyrir virkið. f>ar sést

enn nú virkisdeili í húsasundum. Andrés bjó tiJ galdra-geig-

skot, sem sumir gera nú á íslandi, að senda á J>orleif bónda, en

hann var vel við búinn, og lét setja einn óráðvandan skálk í sinn

glæsilega söðul og leggja yfir hann sinn höfðinglegan búnað, en

sjálfur gekk hann í flokk sinna herklæddra manna týgjaðra.

f>eir höfðu allir yfir tygjum gráar úlpur vaðmáls og sokkaboli

óþæfða á stálhúfum og hristu sig. Skot Andrésar hæfði glæsi-

manninn í skrautsveinahópnum, svo hann hraut aptur af hestin-

um og langt á völlinn og spriklaði þar í froðu. Sveinar gáfu

engar gætur þar að. Við það felmtraði Andrés og grunaði sinn

ósigur og svo skeði og f>orleifur bóndi vann sinn stað aptur, en

Andrés var handtekinn og leiddur undir öxi. Andrés vildi aldrei

lífs biðja og sagði það víkingarétt fyrir vopni að deyja, taldi

hann sig víkiugum verri og var þá glaðastur. Allir lofuðu hans

hreysti og báðu ríkismenn honum griða, en það gekk tregt við

|>orleif b[ónda], einkum fyrir útleiðslu Ingveldar. f>að vannst

þó um síðir og til innsiglis þeirra vinskapar skyldu þeirra börn

saman giptast, sem þá voru ung: Guðmundur Andrésson og

f>rúður |>or]eifsdóttir, sem fyr er um talað. Síðau stóð þeirra

vinskapur óleysanlegur um æfi. f>að sama bréf sá eg og yfirlas

undir Felli i Kollafirði, er þau hjón Andrés Guðmundsson og

porbjörg Ólafsdóttir hluta og gefa þeirra syni Guðmundi Andrés-

syni Bæ á Rauðasaudi. Ari vondi bróðir Guðmundar vildi síðan

með stríði vinna Bæ af Guðmundi; [var] þá Ásmundur Klemens-

son^) í liði Guðmundar en Páll bróðir hans í liði Ara. Svo kom

* 1 ættatölubók, sem eg hef fengið vestan af landi og samin mun
vera af þórði prófasti þórðarsyni í Hvammi í Hvammssveit (f 1738),

er getið um víg Ásmundar Klemenssonar. er þá hafi verið á Skarði

hjá Jorleifi lögmanni Pálssyni. þar voru þá einnig synir hans:

séra Klemens kirkjuprestur á Skarði og séra Jón þá djákn að

vígslu. Frá víginu er þannig skýrt í bók þessari: >Eitt sinn sat

Ásmundur í stóru stofunni (á Skarði) og Sigurður bóndi Oddsson

faðir Jóns rebba í Búðardal, en Sigurður var aökomandi. þá kom
inn maður, gekk að Ásmundi Klemussyni og sagði >þú skalt taka

við því, sem eg sagði séra Clemusi syni þínum« og í því bili lagði

hann Ásmund í brjóslið. Hann sagði liegar hann fekk lagið: Guö

fyrirgefi þér maöur minn, því eg var þér saklaus, og svo dóhann*.

það er engum vafa undirorpið, að Ásmundur þessi er hinn sami

maður sem hér en nefndur í ritgerðinni. En vígs þessa hef eg
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að Guðmundur rýmdi af góðskap heldur en mannskaði yrði, en

Ari helt Bæ lengi síðan. Hann tdk gipta mannskonu nauðuga

og helt við víst 13 eða 14 ár, en rak raanninn í þrældöm í kú-

stofu út á Melanes. Konan átti son og vildi Ari eiga, sá hét

Andrés^). í>au réttu hjön fundust altíð í leyni, þegar máttu í

þeirra sorgum. f>að bar til einn hátíðardag, sem Andrés var 12

vetra og alsetin var stóra stofan að Bæ, [að] Melanessmaðurinn

var borðsettur hjá þrælum við dyr. Andrés eptir vanda var

tregur frá karlinum, því hann var altíð illur við bónda, og vildi

aldrei kalla hann föður sinn. pví sagðist skyldi þá að fullu

skilja og lét drepa manninn, þar hann sat undir borðinu. J>ar við

varð pilturinn svo ölmur, að hann vildi drepa Ara í svefni og

vöku og sáust aldrei meir, því Ari var rýmdur úr Bæ með níð-

ingsnafni. Síðan bjó hann að Nesi í Bjarnarfirði fyrir norðan

Steingrímsfjörð og vann þar enn slys á sínum bezta manni. And-

dyrið á Nesi, sem hann lét smíða, var lítið endurbætt 1612. Frá

þeim Ara er miklu fleira illt að segja. Á hans dögum voru þeir

Lokinhamrafeðgar Eyjólfur lassari og Gunnar sonur hans, síðan

Gunnarssynir, allir þessir skemrada- og manndrápsraenn^), sem

dómar og bréf Eggerts lögmanns útvísa.

ekki séð annarsstaðar getið, en í þessari fyr nefndu ættatölubók,

er niun allsjaidgæf. Séra Klemens Ásmundsson var síðan lengi

(um 40 ár) prestur í Tröllatungu, en séra Jón bróðir hans er ef-

laust sá séra Jón Ásmundsson, sem talinn er prestur í Árnesi á

síðari hluta 16. aldar, og enn á lífi 1595.

^ Andrés Arason er nefndur í ýmsum skjölura vestra fyrir og um
1550, og hlytur það að vera Andrés þessi, er hefur verið kenndur Ara,

þótt vaíi þætti á, að hann væri hinn rétti faðir hans, samkvæmt

þessari sögn. En verið getur, að hér sé eitthvað orðum aukið hjá

Jóni um varmennsku Ara, þótt kunnugt sé af öðrum frásögnum,

að hann var hinn mesti ribbaldi og stórbokki og átti allmjög

sökótt. Að hann hafi að síðustu hröklazt frá Bæ norður að

Kaldrananesi í Bjarnarfirði er eflaust rétt hermt hjá Jóni, þótt

þess sé hvergi annarsstaðar getið. Ari er dauður 1536, því að þá

lætur Sigríður Andrésdóttir systir hans lausan Bæ við Ögmund hiskup,

enda hafði Ari heitið biskupi honum áður til friðar sér, svo að arf-

taka Sigríðar eptir bróður sinn. að því er Bæ snerti, hefur orðið

ógild.

^ Höf. detta ósjálfrátt í hug þessir ribbaldar og vígamenn, þá er

hann er að tala um Ara. Eyjólfur Gunnarsson, er kallaður var

lassari var einn í Krossreið um 1470 (Árb. Esp. II 81). þeir son-
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Um slekti Jðns bisknps Arasonar og hans barna. Jön biskup

Arason og Helga Sigurðardóttir áttu þessi börn: séra Björn próf-

ast, séra Sigurð, Ara lögmann, f^órunni og Helgu. Séra Björn

átti konu þá, er Steinunn hét Jónsdóttir; þeirra synir: Jón,

Teitur, Magnús, Bjarni. Ari átti þá dóttur, er Helga hét, hún

eignaðist Pál Jónsson forðum að Staðarhóli, þeirra barn Pétur

íaðir Bjarna Péturssonar á Staðarhóli og Kagnheiður móðir

meistara Brynjólfs biskup í Skálholti. Afkvæmi Björns sona er

mikið og víða um þetta land. Ei veit eg afkomendur séra Sig-

urðar, sem var á Grenja[ðar]stað. f>órunn Jónsdóttir átti fyrst

Hrafn lögmann í Glaumhæ, og eptir það hann var veginu af

þræli sínum [nær hann gekk álfreka^), veik í>órunn þaðan og

eignaðist þann mann, er ísleifur hét. |>au sátu að Grund í

Eyjafirði og áttu ei barn. Helga dóttir Jóns biskups eignaðist

þann mann, sem Eyjólfur hét. J>au bjuggu suður í Stóradal;

arsynar hans, Gunnarssynir, voru hinir mesta ójafnaðarmenn. Um
1546 börðust þeir Ólafur, Sigmundur, Ándrés og Jónar tveir Gunn-

arssynir við Brynjólf Sigurðsson og sonu hans hjá Selvogahamri

(eða Svalvogahamri) skammt frá Lokíiihömrum. Hjó Sigmundur

í sundur annan mjóalegginn á brynjólfi með langhníf, en Ólafur

hjó með atgeir hásinarnar sundur á báðum fótum hans, svo að

ieggirnir gengu niður úr holdinu og niöur á mölina. Jón Gunnars-

son (kallaður Helgason) veitti honum þá 2 áverka, annan á öxlina,

hinn á síðuna. og Jón Gunnarsson, kallaður miðlungur, varpaði

grjóti á hann, en synir Brynjólfs Auðunn og Sigurður voru barðir

til skemmda. þó varð Brynjólfur græddur sára sinna. Eggert

fíannesson dæmdi Olaf útlægan og friölausan en Sigmund bróður

hans til konungs náðar 1548 á Mosvöllum í Önundarfirði (Árb. Esp.

IV 30). Sjá um þessar deilur og aðrar svaðilfarir Gunnarssona

Dómabók Jóns Dans Lbs. 65 4to H bls. 41—46.
^ Frá [ bætt við fyrir ofan línuna með yngri hendi. I afskr. Lbs.

575 4to er eyða fyrir síðasta orðinu, annaðhvort af því að afrit-

arinn hefur ekki getað lesið það, eða ef til vill öllu fremur ætlað

það *óekta* og sleppt því fyrir hæversku sakir. Eptir því sem Björn

á Skarðsá segir (Annálar Hrappsey 1774, bls. 52) varð Rafn lögmaður

missáttur í Glaumbæ við svein sinn einn Filippus að nafni, skoraði

á hann til einvígis, og beið bana af þeirri viðureign litlu síðar, en
hvert deiluefnið var er ekki getið. Ólíklegt er þó, að þessi ein-

kennilega frásögn um vígið í ritgerð þessari sé að eins kesknis-

viðbót eða háðyrði höf. eöa síðari afritara, en líkara að eitthvað

liggi til grundvallar fyrir þessari sögn, þótt nú sé eflaust ekki
framar auðið úr því að skera.
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þeirra dóttir Anna, er átti Vigfús bóndi f^orsteinsson; þeirra

dóttir f>orbjörg, er átti Hákon Arnason^ móðir herra Gísla lög-

manns.

Þórðar lögmanns ætt. 1. Guðmundur búkarl í í^ingnesi í

Borgarfirði, J>órður Guðmundsson lögraaður
|

, Gísli lögmaður,

Gíslasyuir 4,
|

Eagnhildur f>órðardóttir, Ormur Fúsason og bræður

hans, item Orms börn. Alexíus Pálsson gaf Jöni Pálssyni bróður

sínum^) jarðir sínar, er hann varð ábóti í Viðey. Sá Jón Páls-

son var faðir Fúsa föður Orms í Eyjum.

Dm Eyjólf mókoll, sem forðum bjó í Baga vestur. Herra Gísli

Jónsson, sem biskup varð í íSkálhoIti, hann segja menn fyrst

prestur verið hafi vestur í Selárdal. Hann átti Kristínu dóttur

Eyjólfs frá Haga. Kristín heit útiskemmu í Selárdal með einni

þjónustupíku. (Hennar bróðir Gísli var þá í Englandi manna

geðmannlegastur). f>ar átti hún Guðrúnu, er kölluð var Kristín-

ardóttir^); sú giptist i Skálholti Guðbrandi Bjarnasyni, er var af

Ámunda ætt föður séra Indriða^); þeirra son var séra Gísli Guð-

brandsson í Hvammi. Eyjólfur var einn höfðingi útkominn af

þeirri gömlu Haga-Eyjólfs ætt^). pað bar til eitt sinn, hann

vildi ei lausa láta duggu enska fyrir nokkurt kaup, er frá eig-

endum slapp í Grundarfirði manniaus og rak vestur til hans í

Haga, að þrem árum liðnum síðar gat einn engelskur svikið

hann með bauvænu eitri á Bíldudalseyri í þýzkum búnaöi og

varð þaö hans bani, þar hann meinti hann þýzkan að vera^).

^ Jón Pálsson hjó í Mýdal í Kjós og átti þá jörö. Kona hans og

móðir Vigfúsar á Kalastööum og þeirra systkina hét Asdís Fúsa-

dóttir (Vigfúsdóttir) en hróðir hennar Teitur.

^ Kristín átti Guðrúnu þessa meö Gísla bróður sinum, er einnig átti

barn við annari systur sinni þórdísi, og flúði þá til Englands, en

þær systur í Skálholt. Breiddi Ögmundur biskup yíir þetta stór-

mæli, svo að eigi varö frekari rekstur að ger, enda áttu mikils-

metnir og auðugir frændur hlut aö máli, og varð svo Kristín bisk-

upsfrú síðar,

^ Hvernig þeim skyldleika hefur verið varið, verður nú eigi rakið.

* Sjá um Hagaætt hina ítarlegu ritgerÖ Jóns Sigurössonar í Safni íil

sögu íslands I 118-126.
* Á hve miklum rökum frásögn þessi um dauðdaga Eyjólfs er byggð

verður nú ekki sagt, en verið getur. að hún standi eitthvað í sam-

bandi við þrætu þá. er Eyjólfur átti 1519 við Gert Molen þýzkan

mann, er lá með skip silt í Hagavaðli (sbr. Safn til sögu Isl. I 122),

og það hafi verið þýzkur maöur en ekki enskur, er stytti Eyjólfi
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[Dm mag. Svein spaka]. M[ag.] Sveinn spaki Snorrason^)

og Oddur brdðir hans voru fyrst vesalir húsgangspiltar. Eitt-

hvert sinn var þeim bræðrum synjað húsa og urðu úti í fjúki.

Sveinn gróf þá í fönn og þæfði Odd alla nóttinaj svo þá skyldi

ei kala, en Oddur iUskaðist um síðir við, en Sveinn reiddist

aldrei að vanda sínum. |>ar kemur, segir Sveinn, þá eg verð

biskup í Skálholti, en þú Oddur frændi baccalaureus í Skálholti^)

fyrír mín meðul. f>að kom fram, sem Sveinn spáði hinn spaki.

Hans orðsprok við hvern mann var altíð : Bróðir, karlkorn

mitt« etc.

aldur á þenna hátt og eflaust hefur ekki sannazt, heldur verið

grunur einn, er munnmælin síðar hafa gert aö vissu. En af söga

þessari má þó ráða, að Eyjólfur hafi andazt skyndilega og líklega ekki

heima hjá sér í Haga, enda styðst það við arfleiðsluhréf Eyjólfs. er

hann gerir 30. jan. 1522 í Krossdal í Tálknafirði, því að hann kýs

sér þá legstað í Selárdal, Er ekki ósennilegt, að hann hafi ein-

mitt andazt þá þegar í Krossdal, því að hvergi geíur hans í bréf-

um eptir þann tíma (sbr. Safn I 124).

^ Sveinn biskup spaki var Pétursson, en Espólín (Árb. II 42) hefur

séö hann talinn Snorrason, og er það ef til vill tekið eplir þessari

sögn, er Espólín skýrir frá hér um bil orðréttri, eins og hún er hér

skráð. Verið getur, að þessi kafíi um Svein biskup sé ekki upp-

haflega skrásettur af Jóni lærða, heldur viðauki afritarans eptir

öðrum heimildum, en um það verður ekkert sagt með vissu, og

hef eg því látið viðaukann hefjast með næsta kafla.

^ Espólín segir: »í Stafholti* í staðinn fyrir Skálholti, því að Oddur

varð síðar prestur í Stafholti. En hitt getur eins vel staðizt nfl.

að þeir bræður báðir kæmust til mannviröinga i Skálholti. Bacca-

laurei (artium v. philosophiæi voru þeir kallaðir, er tekið höfðu hið

lægsta heiðursstig við háskóla (jakademisk Grad«). Haíi Oddur

orðið »baccalaureus«. hefur hann ekki Öölazt þá sæmd við Kaup-

mannahafnarháskóla, því aö hann var ekki stofnaður fyr en 1479.

Liklega á þetta orð »baccalaureus« hér að eins að merkja það, að

Oddur yrði iærður maður og prestur. það getur vel verið, að hanh
hafi t. d. oröið kirkjuprestur í Skálholti á dögum Sveins biskups

bróður síns, þótt eg hafl ekki fundiö þess getiö. En 1474 var hann
orðínn prestur í Stafholti.
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Viðauki.

Ættartala frá Torfa riddara sem og lögmanninnm Finnboga

til þriggja sýslnmanna í Hlúlasýsln: J6ns Þorlákssonar, fflarteins

Rögnvaldssonar og Bessa Gnðmnndssonar anno 1688. Sáprestur

var á Grenjaðarstað forðum, sem hét Jón Pálsson; átti sá tvo

syni Brand og Finnboga. Brandur varð lögmaður og sagði sig

af vegna vankunninda, en kaus Finnboga bróður sinn í sinn stað.

Finnbogi bjó fyrst að f>verá í Laxárdal, síðan bað hann sér til

handa Málfríðar dóttur Torfa riddara. Sá var settur til þess

embættis af Christian (sem kallaðist »ini«)^). Hann bjó í Skaga-

firði að Stóru-Okrum. f>angað sótti Finnbogi konu sína með 60

manna. f>au bjuggu þar eptir í Ási og Hafrafellstungu.

Börn Finnboga og Málfríðar eru þessi: f^orsteinn, Sigurður,

Jón og ein dóttir. porsteinn eignaðist þá konu, sem Sesselja

hét; þau áttu átta börn: þrjá syni og fimm dætur. Synir: Vig-

fús, Nikulás, Torfi, dætur: Úlfeiður, Kristínar tvær, f>óra, Guð-

ríður. Vigfús f»orsteinsson var tvígiptur, eignaðist fyrst f>or-

björgu Magnúsdóttur austan frá Eiðum, þeirra börn Magnús og

Ingibjörg; síðan giptist Vigfús b[óndi] Önnu Eyjólfsdóttur; þeirra

börn Jón og |>orbjörg. póra f>orsteinsdóttir systir Vigfúsar

b[ónda] giptist austur í Fljótsdal þeim manni, sem Markús hét;

börn þeirra Jón og Ingibjörg. Af þessum tveimur systkinum

Vigfúsa og |>óru kemur ætt þessara sýslumanna:

Ætt Jóns I>orláks-

sonar^) Marteins^) Bessa*)

Frá Torfa riddara Rögnvald[ssonar] Guðmundssonar
Torfi riddari Torfi Torfi

Málfríður h[ans] d[ótt- Málfríður Málfríður

ir]

|>orsteinn hennar son f>orsteinn I>orsteinn

Vigfús f>[orstein]8[son] Vigfús fóra

1 þ. 6. Kristján 1. Danakonungur (1448—1481) ættfaðir Aldinborgar-

konunga. Virðist mega ráða af þessu auknefni hans (hafi það verið

almennt), að íslendingar haíi haft litlar mætur á honum.
2 Jón þorláksson varð sýslumaður 1670 og andaðist 1712.

3 Marteinn sýslumaður dó um 1690.

* Bessi fekk nokkurn hluta Múlasýslu 1684 og andaðist 1722.
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forbjörg Vigfúsdóttir

Herra Gísli hennar son

Kristín Gísladóttir

Jdn forláksson

Frá Finnboga lög-

manni
1. Finnbogi lögmaður

2. f>orateinn b[óndi]

Finnbogason

3. Vigfús b[dndi] f>or-

steinsson

4. |>orbjörg Vigfús-

dóttir

5. Gísli H[ákonarson]

lögmaður

e.Kristín Gísladóttir

7. Jón porláksson.

Magnús

Árni

Guðrún

Marteinn

Frá Finnboga

1. Finnbogi lögmaður

2. 5>orsteinn Finn-

bogason

3. Vigfús f>orsteins-

son

4. Magnús Vigfússon

5. Árni Magnússon

e.GuðrúnÁrnadóttir

7. Marteinn Eögn-

valdsson.

Ingibjörg

Brynjólfur

Kristín

Bessi Guðmundsson

Frá Finnboga
lögmanni

1. Finnbogi Jónsson

2. porsteinn Finn-

bogason

3. í>óra forsteins-

dóttir

4. Ingibjörg hennar

dóttir

5. Brynjólfur hennar

son

6. Kristín Brynjólfs-

dóttir

7. Bessi Guðmunds-

son hennar son.
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LEIÐRÉTTINGAR OG VIÐAUKAR
við Þriðja bindi.

Bls. 209^3: lifði les lifðu. — 212 neðanmálsgr.^: VI les IV. —
220^*: ákvæðisorðum les ókvæðisorðum. — 239^^: lögmaður les lög-

sögumaður. — 274^^: það les Ijar. — 300^: neinu les í neinu. —
30236-37. íslendingahók les íslendingasögu. — 307 neðanmálsgr.^ (sbr.

27713.16J. þetta er að vísu ekki alveg rjett. í Hákonarsögu tilfærir Sturla 2

brjef orðrjett (Fms. IX 255. og 389. bls.; 15. og 143. kap.). En hitt er

þar altítt, að hann getur um, að hrjef haíi á milli farið, enn greinir

að eins aðalefni þess (Fms. IX, bls. 266., 267., 296., 328., 337., 339.,

341.. 346.-347., 373., 375., 388., 396., 406.-407., 410., 417., 456., 483.,

498., X, hls. 1., 6.-7., 57., 71., 117., 129., 145. og 148; — kap. 26., 27.,

60., 87., 98„ 100., 103., 107.-108. 130., 131.. 142., 148., 154., 156.,

164., 195., 211., 225.. 243.. 246. --247.. 280.. 288., 314., 321., 328. og

329.). Sýnir þetta hvað Ijósast, hve mikla óbeit Sturla hafði á að taka

skjöl upp í sögu sína orðrjett. það er og athugavert, að þau tvö brjef,

sem tilfærð eru orðrjett, snerta bæði rjett konungs lil ríkiserföa gagnvart

Öðrum, er til sóttu, og er eigi ólíklegt, að þau sjeu tekin orðrjett ein-

iiiitt sakir þess eftir ósk Magnúss konungs. — 350*^-**: Kálfssonu,

Brand og þorgeir les Brandssonu, Kálf og þorgeir. — 357^^: Bjarna
les Birni. — .858 neðanmálsgr.'^: Sigmundar les Arnórs. - 369"; 214
les 213. — 410^- hjaldrborinn les hjaldrborin. — 436s*: sama les
sanna. — 443 neðanmálsgr.^: Sturl.i 232 les Sturl.^ II, 232. — 444^«:

Gleiðrunga les Gleiöunga. 446^-0: Hjer segir, að Svarthöfði Dufgus-
son haíi verið utanlands um 1277 eða nokkru fyr, og svarið þá fyrir

Jóni erkihiskupi, að Oddr þórarinsson hefði beiðst prestsfundar við

dauða sinn, enn náð eigi. þetta er misgáriingur. í Árna biskups
sögu (Bisk. I, 708. bls.) stendur, að Svarthöfði hafi svarið eiðinn
•firir biskupii, og getur það ekki verið neinn annar biskup enn Hóla-
í>iskup, er hjer átti hlut að máíi. Enn hvaða Hólabiskup? Mjög er
það ólíklegt, að það hafi verið Heinrekr biskup. Honum mun hafa verið
fullkunnugt um, að Oddr náði eigi prestsfundi, þar sem hann var í

i^anni hans, og þurfti þvi enginn að sverja það fyrir honum, enda hafði
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hann, sem var stækasli fjandmaður Odds, enga hvöt til að leita vitna

um mál hans. Heinrekr fór og hjeðan af landi alfarinn 1256, árið

eftir víg Odds, og verður honum því ekki dreift við þetía mál eftir það.

Eftirmaður Heinreks á Hólastól var Brandr Jónsson (1263—1264). og

fyrir honum hygg jeg þeir Svarthöfði og Ólafr, Oddsson hafi unnið eið-

inn. Brandr var föðurbróðir Odds. og vitum vjer af þorgilssögu skarða

(Sturl.^ m 231.-232. hls. Hl, 202.-203. bls.), að honum sárnaði mjög

víg Odds frænda síns, enn þó einkum það, að hann skyldi vera "kas-

aðr í urð, sem melrakki eða þjófr«. það má því ganga að því vísu, að

hann muni hafa látið það vera eitt sitt fyrsta verk, þegar hann settist

að stóli, að leita vitna um mál Odds til að fá hann leystan úr banni,

svo að hann fengi kirkjuleg. Enn Brands naut skamma stund að Hól-

um, og mun þá málinu hafa verið frestað. Að minsta kosti fjekkst

lausn Odds eigi fyr enn um 1277 á dögum Jóns erkihiskups, og mun
þorvarðr þórarinsson, bróðir Odds, sem þá var annar mestur höfðingi

á íslandi, hafa gert gangskör að því. Staður sá, sem hjer ræðir um
í Árna biskups sögu, virðist því vera fullkomin sönnun fyrir því, að

Svarthöfði haíi lifað sár þau, er hann fjekk á þverárfundi, enda eru

þau að eins talin •meiðslasár- í þorgilssögu, og þar segir, að Svart-

höfði haíi þá beðið griða og fengið þau, og bendir það til, að sárin

haíi eigi verið i>anvæn. Samkvæmt þessu ber að leiðrjetta 2. neðan-

málsgrein viö 466. bls. í þessu bindi (og 2. neðanmálsgr. við 460. bls.).

— 467^^: ritaðar les lítt ritaðar. — 472^: á les í. — 490^*: 12 les 13.

BIs- 514^^: Geirríðar les Geirmundar, — 519*^: fallið burt: þor-

gils-. - 52320; þorgeirs les þorgils. — 5262''': 161 les 361. — ^s.

Hallsson les Pálsson. — 529^'^: þorleikssonar les BoUasonar. — 530*'^:

Hrafn les Hreínn. — 531''-^: Arngeirs sonar Öndótts sonar les Arn-

geirs sonar Spakböðvars sonar Öndótts sonar. — 533^^: sonr les son-

ar. — 534*^: Dálkr les Guðmundr. — '^: Guðmundr þorgeirsson les

þorgeirr Guðmundssou. — 538^*: Árna þorlák les Árna og þoriák.

540^^-'^^: Synir þeirra voru les Synir þeirra Narfa prests Snorrasonar

og Valgerðar Ketilsdóttur voru. — 545^: þorsteins les Bergþórs. —
556^^: þórríðar Sturlu dóttir þjóðrekssonar les þórríðar þórðar dóttur

Sturlu sonar þjóðreks sonar. — 562^': Illugas. les Hermundars. —
þorleiks les Bolla. — 563»: Ketilsd. Runólfss. les Runólfsd. Ketilss.

-^^ Eyjólfr les Ólafr. - 565*^: Helga les Helgu. — 566^: Gils- les

Bergs-. 568^^: þórríðr Sturlud. les þórríðr þórðard. — ^^: þorgeirr

Böövarss. les þorgils Böðvarss. — ^^: Gunnarr Klængss. les Illhugi

Gunnarss.

Bls. 570^: Bent les Bernt. — 5736; Alfr- les Alf-. — 576=^«: Aud-

vin les Audoin. — 578^^: ás. les ás-. — og les þó. — s"^: fyrir; komi

— . — 580^*: karlmannsnöfnin les karlmannanöfnin. — 582^^: nöfnin í les

nöfnin. — 584^^: kvennanafnið les kvenmannsnafnið. — 585^-^: (
aftan

við Böðólfr falii burt og komi aftan við (Grett. 38) í stað dep-

ils. — ^: þjóðverjar les þjóðverjar t. d, — 587^: ósamsettu les ósam-
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setta. ~ 21
: Hér hefir gleymzt að minnast á forliðinn dóm-. Dóm- er

stofninn í dómr og dæma, og eru n^ynduð af honum fáein nöfn, sem

virðast helzt hafa átt heima í Svíaríki, svo sem Dómaldi (Yngl. 18,

Dómaldr íslb.) og Dómarr (Yngl. 19. sbr. Domarus o. fl. í DS. III), en

ekkert þeirra virðist hafa tíökazt hér á landi, nema Dómhildr, sem

finst á stangli víösvegar um land, en er sjaldhaít. — 588*: einga les

enga. ~ -^: (orðið les (sbr. orðið. — 589^^: karlmannsnöfnin les karl-

mannanöfnin. — ^^: gulley les gulls ey. — 590^: eldingin les eldingu.

— kvenmannanafnið les kvenmannsnafnið. — ^^: Hér hefir gleymzí

að miunast á viöliðinn 'fljóö, sem er eitt af heitum kvennaí skáldskap (Skm.

77.), og ætlar S. Bugge (B. S. H. 30. bls.) að það sé komið af fe. -fléd

eða -flæd, sem hefir verið mjög tíðkað á Englandi sem viðliðr í kvenna-

nöfnum, svo sem Æðelfléd, Eanfléd o. fl., en hér á landi finst að eins

Sigrfljóð, og er svo nefnd kona nokkur í JökuIsfjÖrðum í Fóstbræðra

sögu; helzt það nafn enn við i ísafjarðarsyslu, en er mjög sjaldhaft

annarssíaöar, enda eigi sem viðkunnanlegast, með því aö fljóð erhvor-

ugkent orð. — 59P: eptir (Jófreyr komi: þetta nafn kann þó að

vera komið af hínu frakkneska Geoffroy. — ^^: þennan les þrennan.

— 597^^: ýmist les sýnist. — 5982*: 21. og les 21,. — 599^2. ^ö hafi

les að svohafi. — 600'-«: kingu les kinga. -'^^: þótt les þótt. — 601'^":

— faíli burf. - 602 neðanmálsgr.M: Hólum les Hólmum. — 608^-:

öllum les öldum. — 605^«: að hafi les að hún hafi. — ^^: Hafsteins-

staöi les Hafsíeinsstaðir. — 606 neðanmálsgr.^r og Fær.) les ) og Fær.

— 609 neðanmálsgr.^: virðist les virðist annars eigi. — 613M frv.,

les frv,, og. — 8. landsnámstíð les landnámstíð. — ^^: Olfhelm les

Ælfhelm. - 61518; synist les sýnast. — 616 neðanmálsgr.^: Uppl. les

Yngl. _ 6172: tíðkast les tiðkast í Svíaríki. — öld les öldum.

— 620^^: Hunfrid les Humfrid. — 622^: íngunn-ár-freyr les Inguna-

ár-freyr. — ^°: mun vera sami sem les virðist þannig vera s. s. —
62413; Værjagar les Varjagar. — 62529; dóttursonr les dóttursonar. -

neðanmálsgr.^: Isarne- les -Isarue-, — 628-i: Caralus lesCaralas. — 630

aeðanmálsgr.^: (Pálna-tóka??) eða les Pálna-Tóka?? eða).— 631i^: bjóstinu

les brjóstinu. — 632'^ var þá les var þó. — 684^: Ólúfr les Óláfr.

— ^^: vikið les vikiö við. — 639^0: fóstrfaðr les fóslrfaðir. — ^^: en

les er. — 642^^: Mundilfara les Mundilföra. — 6431«: fornsögnum les

fornsögum. — 6451*^-1': FannlaugsstaÖir 1 e s Fannlaugarstaðir. -— ^^:

tunga les fungna. — 6471^: Á eftir forföður komi; enda finst í

norrænu orðið ái = langafi. — ^^: karlsmannsnafninu les karlmanns-
nafninu. — 34. fþ f^. — 650^^: magna- les magn-. bald; les
bald,. — 654 neðanmálsgr.i: gamalt les germanskt. — 656^^: Salwo
les Saluwo. — 661^': Heuhstán les Heahstán. - 662^^ Á undan
Sturlaugr komi: Hugsa mætti líka, að Sturla væri dregið af Sturlaugr
ems og. nokkurskonar gælunafn. — 664*: -Reynerust les "RegneruS".
— 669*: Tryggvadóttir les Tryggvadóttur. — 670": germönskum les
öðrum germönskum. — QIV^: Á eftir ítalía komi: . Vali = Volcae.
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— 672*°: Á eftir Walo komi: á gotn. Valja (svo hét einn nafn-

kunnr Vestgotakonungr, er latneskir rithöfundar hafa kallað Vallia).

— 674^: Waldnin les Waldniu. — 676^3: Bólviðr les Bótviðr. — 678^:

(Willbrod) les (Willbrord). — 679^: heiti les sem heiti. - ÖSO^: lýs-

ingarorðinu les lýsingarorðinu varr. — hlutr les hlut. —681^: ein-

hver les einhver hin. — 683": Wealþeo(w) les Wealhþeo(w). —
684^0: (sbr. Angenþeow les (sbr. Ongenþeow). — 685 neðanmálsgr.^:

10. og 11. öld les á 10. og 11. öld. — 687^^ Werp les Wirp. — 68822;

(n) les (n.). — 692^«: Depillinn á eftir Bp. I. 681) falli burt. —
694^ Signý les Signýju. — neðanmálsgr.**:

,
fyrir aftan -fröðr falli

burt. — 695^: Fríðr (-friðr) les Fríðr (-ríðr). — mS'^: Hynduljóð les

Hyndluljóð.

Bls. 701^: Ritgerðarinnar er áður getið í Landfræðissögu þorv.

Thoroddsens. H. 78.
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Absalon, erkibiskup, 578.

Aðalbrandr Helgas. Lambkárss.,

prestr, 527, 528.

Aðalráðr, Englakonungr, 649.

Adam, frá Brimum, 611.

Aðils Ottarss,, Uppsalakonungr, 577.

Aginhard, sagnaritari, 573.

Agiulf, Langbarðakonungr, 572—

573.

Agobard, erkibiskup í Lyon, 682.

Ágústus, keisari, 607.

Áki Tókas., 649,

Alboin, Langbarðakonungr, 574,

576, 627.

Aldís Böðvarsd. í>órðars., 476, 490

—491, 496.

Alexíus Pálss., ábóti, 724.

Alfarinn Valas. (sterka), 659,

Álfdís hin barreyska, 573.

Álfeiðr Eyjólfsd. Jónss., 403.

— f>orvaldsd.(auðga)Guðmundss.,

234, 288—239, 543, 565.

Álfheiðr |>orleifsd. (beiskalda) por-

lákss., 538. 564.

Álfhildr Hríngsd. Dagss., 617.

Alfífa, frilla Knúts ríka 574.

Álfr, úr Dölum, 515, 523, 524, 560,

562, 660.

— Snorras., 520.

Álfrún, jarl, 574.

ÁH hinn frækni, 648.

— hinn upplenzki, 648.

— Oddss., auðgi, á SÖndum, 550,

567.

Alkwin, 620, 684.

einn Ynglinga, 573.
Álöf, smbr. Ólöf,

Alöf (Bitru-) Oddad. þorbjarnars.,

524, 562.

— Tryggvad., 669.

— Vilhjálmsd., fylgikona Hvamm-
Sturlu, 216. 384, 463, 548,

566.

Amerigo Vespucci, 641.
r

Amundi smiðr, í Straumfirði, 714,

715, 724, 728.

— Bergss., 418.

Án bogsveigir, 648.

Anacletus, 210.

Andreas, postuli, 247.

Andrés Aras.. 722.

— Björnss. f>orleifss., 708, 728.

— Guðmundss. (ríka) Aras., 715,

719, 720, 721.

— Gunnarss. Eyjólfss., 723.

— Sæmundss. Jónss., 350, 536.

Angandeo, bróðir Hemings Dána-

konungs, 684,

Angantýr, konungr á Reiðgotalandi,

684.

— Arngrímss., 684.

Anna Eyjólfsd., 724, 726.

Ansgar, erkibiskup, 578.

Ari Andréss. Guðmundss., 715,

721, 722.

— Árnas. f>orvarðars., 215, 555.

— Einarss. Aras., 517, 561.

— Guðlaugss., 495.

— Guðmundss. 86—88, 97—99,

113, 116-117, 121-122, 131.

— Illugas. Bergþórss., 557, 568.

— Ingimundars,, 457, 544.

' — Jónss. Aras., lögmaðr, 723.

47
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Ari Magnúss., í Ögri, 704, 709,

716, 717.

— Magnúss. Pálss., 513, 560.

— Máss. Atlas., á Reykjahólum,

515, 517-518, 560, 562.

— Steinss.. 377,

— þorgeirss. Hallas., 517.

— þorgilss., á Reykjahólum, 515

—516, 518, 524, 561, 562.

— þorgilss. Gellis., fróði, 212,

307—308, 435, 515, 534, 575,

598, 618.

Arminius, Cherúskahöfðingi, 607,

624, 657.

Arna þorkelsd. Gelliss., 558.

Arnaldr þorvaldss., skáld, 575,

ArnhjÖrg Arnórsd. Tumas., 401

—

402, 416.

ArnbjÖrn, prestr Snorra Sturlus.,

315.

— salteyða, 412, 440.

Arndís Geirmundard. (heljarskinns),

205, 206, 514, 515, 560.

— Pálsd. Sölvas., 513, 543, 565.

Arnfinnr í'jófss., 422—423.

Arngeir Spak-Böðvarss., 531, 730.

Arngrimr, áhóti á þingeyrum, 278,

281, 288, 297—301, 387—388.

—
, berserkr í Bólm, 684.

Árni Auðunnars., 424.

— heiskr, 445, 458.

— Bjarnas., 353.

— Björnss., á Tjörnesi, 3.

— Bóthildars., Snorras., 379.

— Böðvarss., skáld, 19.

— Einarss., í Auðbrekku, 551,

552, 567.

— Gíslas. (lögraanns) þórðars.,

á Ytra-Hólmi, 705.

— Grímss., 177.

— Guðniundss., í Bíldudal, 195.

— Helgas., biskup í Skálholti,

231, 471, 503.

— Ketilss. Dagss,, 710.

— Ketilss, þorsteinss. 538.

ÁrniMagnúss., óreiða, 409, 411,429.

— Magnúss., prófessor, 9, 28—
29, 34, 90, 160, 195, 198, 532.

— Magnúss. Vigfúss., 727.

— Pétrss. Loptss., 3.

— Sigurðss. Björnss., 707, 728.

— Sæbjarnars., sturla, 662.

— Teitss. Björnss., 705.

— þórarinss., biskup, 146,

— jórðars., hirðstjóri, 551.

— :!*orlákss., hiskup, 470—471^

507, 537. 539, 546, 549,

— þorvarðars. Kleppss., prestr.,

214, 555.

Arnleif Jónsd. Húnröðars. , 555,

568.

Arno (Aquila), erkihiskup í Salz-

burg, 578.

Arnór Arngeirss., 531.

— Björns., kerlingarnef. 516,530,

534, 563.

— Eiríkss.. 386.

— Jónss., s^slumaðr, 41.

— Klængss., 516, 530, 561.

— Kolbeinss., 231, 357.

— Tumas., 231, 241, 250—20^
277, 279, 283, 289, 291

—292, 358-359, 361, 536, 729.

— þóris. HeJgas., 542, 565.

— þorkelss. (kröflu), 537.

Arnþór austmaðr., 547.

Arnþrúör Fornad., 236, 238—240,

535, 563.

Árón Bárðars. (svarta) Atias., 248,

537.

— Hjörleifss., 254-272, 288, 302,

303, 417, 488, 496, 513, 522.

Arv Gudmundsen, sjá Ari Guð-

mundss.

Ásbjörn, faðir Hjálms föðr þor-

steins á Breiðabólsstað, ö57,

558, 568.

— Arnórss. Arngeirss., 531, 563.

— Guðmundars., 451—453.

— Hallss. Hrafss,, 531, 563.



REGISTR YFIR MANNANÖFN. 735

Ásbjörn Harðars., auðgi, 528, 562.

— Illugas., 343, 362.

— prúði, 663.

Ásbrandr þorbrandss. þorbjarnars.

694.

Ásdís Fúsad., Vigfúsd., 724.

— Sigmundard., 358.

Ásgeir Guðmundars., prestr, 533.

Ásgrímr Bergþórss., 327, 439, 448,

454, 545, 546, 566, 730.

— Gilss., úr Vatnsdal, 531, 542,

545, 565, 566.

— þórhallss., 557, 568.

— þorsteinss. Jónss., 345, 352,

487.

— þorvaldss., auðgi, 238—239,

543, 565.

Askell hnokan, landnámsmaðr.,

687.

— Ormss. (aaðga)Úlfss., 546, 565.

— tjörfi, 668.

Áslaug, drottning Ragnars loð-

brókar, 636, 664.

— í>órisd. Hrafnkelss., 667.

Ásmundr kastanrazi, 490.

— Klemenss.. 721.

— (Onundr?) þórðars. Arnas.,

713, 714, 728.

Ásný, fylgikona Þóris auðga Þor-

steinss., 215.

— Flosad. (norræna), 546, 566.

— Sturlud. þjóðrekss., 213.

Atli Hjálmss., 425, 444, 451.

— Úlfss,. rauði, 515.

— Valas. (sterka), 659.

Attila, Húnakonungr, 575.

Audoin, faðir Alboins Langbarða-

konungs, 576, 730.

Auðr, sjá Unnr.

Auðunn Ásgeirss., 541, 564.

— Brynjólfss. Sigurðss., 723.

— hestakorn, jarl, 619.

Jónss. Salómonss., prestr á

Hesti, 7] 4.

— kollr, 332, 333.

Auðunn Salómonss., hyrna (ríki),

709, 710, 711, 728.

— Tómass., 345, 364.

— Valas. (sterka), stoti, 659.

— þórðars, í Brautarholti, 514,

560.

Bang, jústizráð. 104.

Barma-Jón. 715.

Bárðr Atlas., svarti, 248. 519. 526,

537.

— garðabrjótr, 420.

— Snorras.Bárðars., 519,523,561.

— Snorras. Narfas., 378—379,

505—506, 540.

— forkelss., Sanda-Bárðr, 449.

— Þorsteinss.. trébót, 420.

Barna-Elín, 17.

Bech, ráðherra, 104.

Beda, prestr, 629.

Benedikt Jónss., í Bjarnanesi, 14.

— Jónss., GrÖndal, assessor, 154.

— Sveinbjarnars.. Gröndal, 198.

— Sveinss. Úlfss., 691.

— þorsteinss., lögmaðr, 9, 10.

Bera Ormsd. Koðranss., 553, 567.

Bergr Ámundas., 478, 485, 487—

488, 490.

— Jónss., á Breiðabólsstað íStein-

grímsíirði, 216, 30L
Bergþór, í Héraðsdal, 490.

— Einarss. (auðmanns), 545, 566.

— Jónss. Brandss., 544, 545, 565,

566.

— KoUss., 512, 554, 560, 567.

— Máss. HúnrÖðars., 540, 558,

559, 564, 568.

— þórðars. ívarss., 556, 568.

Bergþóra Ólafsd. (pá) Höskuldss.,

515, 560.

Bersi Tumas., á Móbergi, 375.

— Vermundars., 375.

— Vermundars., auðgi, 307, 552.

Bessi Guðmundss., sýslumaðr, 726,

727.

47*
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Birgir, jarl af Svíþjóð, 498-499,
580.

Birningr Steinarss., 392.

Bitru-Oddi, sjá Oddi þorbjarnars.

Bjarnharðr (-varðr). biskup, 674.

Bjarnhéðinn Sigurðss,, prestr, 533.

Bjarni Aras. Árnas., Lundar-Bjarni,

215, 555.

— Bjarnas. Flosas., prestr, 543,

546, 565, 566.

— Björnss. Jónss., 705, 723.

— Brodd-Helgas., 667.

— Flosas. Bjarnas., 547, 566.

— Flosas.ValIa-Brandss.,ð46,566.

— Halldórss., sýslumaðr, 17—20,

41, 57, 58, 71, 130, 160, 174.

— Kolbeinss., biskupíOrkneyjum,

248.

— Konalss., prestr, 534.

— Móýsess., 555.

— Oddss., á Skarði, 706, 709,

710.

— Pálss., landlæknir, 35,42,154,

161, 167, 168-169, 170.

— Pétrss. Pálss., 723.

— Salómonss.,Magnúss., 711, 728.

— Snorras. Narfas., 540.

— Starras., prestr, 363.

— Thorsteinss., amtmaðr, 197,

198.

Björn, sjá Mála-Björn.

— , undan Gnúpi, 552.

— Arngeirss., Hídælakappi, 537,

— Breiðvíkingakappi, 677.

— buna, 677.

-- Dufguss., drumbr, 437, 440,

447, 449, 457-459, 462, 522,

549, 567,

— Dufguss., kægill, 437, 440, 446

-453, 461—462, 549, 550,

567.

— Einarss, Eiríkss., Jórsalafari,

551, 711, 712.

— Gilss. Eínarss., ábóti, 534.

— Gilss. Einarss., biskup, 534.

Björn Guðnas.. í Ögrí, 716.

— Jónss. Aras., prófastr, 704,

705, 723.

— Jónss., á Skarðsá, 197, 198,

711, 717, 723.

— Magnúss., á Laxamýri, 3.

— Magnúss., í Bólstaðarhlíð, 704,

705, 716.

—
- Magnúss., Ólsen, dr., skóla-

meisiari, 556, 557.

— Markúss., lögmaðr, 21.

— Ólafss., 319.

— Ólafss. (stiptamtmanns), Ste-

phensen, 152.

— Skúlas. (landfógeta) Magnúss.,

159.

— Sturíus. (í Hvammi) þórðars.,

418.

— Svarthöfðas., 466, 550, 551,

567.

— Sæmundss. Jónss., 357, 370,

729.

~ Sæmundss. í>orsteinss., 703,

728.

— Thorlacius, prófastr, 14.

— þorleifss., á Reykhólum, 708,

716.

— þorleifss., biskup, 20.

— þorleifss., riki, hirðstjóri, 551,

703, 710, 711, 712, 715, 716,

717, 718.

— porsteinss. (rangláts) Einarss.,

538. 564.

— porvaldss. Gizurars,, 276, 306,

316, 323, 358—359, 496.

Blót-Sveinn, Svíakonungr, 642, 664,

692.

Boge, í Várend í Svlþjóð, 582.

Bogi Benediktss., á Staðarfelli, 551,

552.

~ Benediktss., í Hrappsey, 582.

— Thorarensen, á Staðarfelli. 99.

Bojorix, Kimbrakonungr, 654.

BoIIi BoIIas., 427—428, 529, 562,

730.
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Bolli Þorleikss., 428.

Bornemann, generalauditor, 115.

Bóthildr, drottning Eiríks góða

Danakonungs, 583.

— Hákonard. (jarls) Eiríkss., 583.

Bragi gamli, 610, 667.

Brandr Arnþrúðars., Eyjólfss., 236

-243, 535, 536, 563.

— Áskelss. Ormss., sjá Valla-

Brandr.

— Bergþórss., á Reykjahólum,

543, 565.

— Einarss. (auðmanns), 545, 566.

— Eiríkss. Einarss., 543, 565.

— Gellis., 534.

— Gíslas. Eyjólfss. 516,519,561.

— Hallss., 709.

— Jónss., ábóti og siðar biskup,

314, 315, 334, 357, 361, 368,

383, 470-472, 481, 483, 486,

492, 500, 507, 730.

— Jónss., á Reykjahólum, 216.

— Jónss., á Stað, 557, 558.

— Jónss. Brandss., 422, 544, 566.

— Jónss., lögmaðr, 726.

— Kolbeinss.(kaldaljóss)Arnórss.,

329—330, 333-334, 339, 343,

351, 352, 357-358, 359, 361

—365 , 373—377 , 380 -381,

409, 455, 460, 545, 550.

— Magnúss. Pálss., 513, 560.

— Pálss, Sölvas., prestr, 513, 560.

— Sæmundss., biskup, 197, 198,

199, 202, 221, 223, 240, 241,

307, 388, 390—391, 473, 535.

— tflfhéðinss. Gunnarss., prestr,

630, 532, 533, 534, 563.

— Vermundars., hinn örvi, 346,

513.

— þorbjarnars., 529.

— þórhallss., að Fellsenda, 544,

565.

— þorkelss., prestr, 533—534.

Braut-Önundr, konungr, 648.

Brennu-Flosi, sjá Flosi þórðars.

(Freysgoða),

Brím, sjá Eggert Ólafss., Brím.

Brodd-Helgi, 667.

Broddi Björnss., 451.

— þorleifss.. 362, 371. 377. 380,

460.

Brú(n)mann Tumas.. 716.

Brynjólfr, sonr Ingibjargar Mar-
kúsd., 727.

— Jónss. (stáls), 488.

~ Sigurðss., 723.

— Sigurðss., sýslumaðr, 41, 71,

83, 96, 160.

— Sveinss., biskup, 723.

Budtz, kaupmaðr, 58, 182.

Bugge, Sophus, 580, 593, 627, 684,

699, 700, 731.

Búi digri, Jómsvíkingr, 584.

Böðvar Ásbjarnars., 534.

— Barkars.. 544.

— Oddas., frá Hvoli, 379.

— þórðars. BÖövarss., í Bæ, 443,

554, 567.

— þórðars. Skúlas., í GÖrðum,

219, 220, 223, 392, 513, 554,

555, 560, 567, 568.

— þórðars.Sturlus,,Staðar-Böðvar,

260. 265, 273-274, 396-397,

402-405, 407—408, 414, 419,

477, 486, 495, 549.

— þorgrímss., prestr., 558.

Börkr, Biskups-Börkr, 371.

— Grímss., af Baugstöðum, 547.

~ Ormss., í þingnesi, 449.

— |>ormóðss., 514, 560.

Carlus Ólafss. (hvíta), 628.

Chariovalda, höfðingi víð Rín, 607.

Christjansen, kaupmaðr, 95, 106.

Clemens, páfi, 210.

Cletus, sjá Anacletus,

Craigie, W. A., 686.
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CæciIiaBIót-Sveinsd.(Svíakonungs),

692.

Gæsar, 654.

Daae, L., 707.

Daði Bárðars., skáld, 585.

— Bjarnas. Oddss.. 709, 716.

— Guðmundars., í Snóksdal, 585,

715, 716.

— Illugas,, 535.

— Starkaðars., 585.

Dagr ívarss., 710.

Dagstyggr. Jónss., 472.

Dálkr þorgilss.. 517.

— Þorsteinss. Eyjólfss., 541,564.

Dalla þorvaldsd. Ásgeirss., 528.

Dan, 586.

~
,
Danakonungr. 585,

Dannenberg, vefari, 40, 41, 42, 44,

47, 55.

Davíð Scheving, sýslumaðr, 41.

Dir (Dýrí), höfðingi, 587.

Dreese.Kristjan, landfógeti, 23—24,

Drífa Snæsd., 645.

Drumb-BjÖrn, sjá Björn Dufguss.

Dufgúss auðgi, í Dufgúsdal. 548.

— þorleifss. (skeifu), 331, 450,

463-464, 520, 523, 547, 548,

549, 551, 566, 567.

Eadgyde Guðinad. (jarls). 604.

Eggers, barúnn, 136.

Eggert BjÖrnss., riki, sýslumaðr,

716.

—- Hanness., í Snóksdal, 705, 716.

— Hanness., lögmaðr, 609, 705,

706, 722, 723.

— Ólafss.. varalögmaðr, 35, 161,

170, 179-180.
— Ólafss., Brím, prestr, 197, 205,

206, 282, 285, 331, 336, 358,

369, 405, 454. 458, 470. 478.

Egill Auðunnars. Ásgeirss.. 541.

564.

— Hriflus. þorsteinss., 553, 567.

MANNANÖFN.

EgiII Skallagrímss., 553, 567, 643.

— Skúlas. þorsteinss., 553, 667,

710.

— Sölmuiidars., í Reykjaholti,

483, 485.

Eiða-Páll, 612.

Eilífr Valla-Brandss, Áskelss., 546,

566.

Einar Aras. (á Reykjahólum) þOT-

gilss., 516, 517, 561.

— auðmaðr, (Auðunnars.), úr

Vík, 545, 566.

— Bergþórss., 546, 566.

— Bjarnas. Bjarnas., brúðr, 546,

547, 566.

— Eiríkss., 551.

— Eiríkss. Jónss., 709, 710.

— Eyjólfss., þveræingr, 541.

— Flosas. Bjarnas., 547, 566.

— fóstri, 712.

— Gilss.. 301.

— Grímss., úr KalIaÖarnesi, 547,

566.

— Guðmundss. (dýra) þorvaldss.,

543, 565.

— Halldórss., 485, 486. 490.

~ Hallss., á Giljá, 445.

~ Hallss., á MöðruYÖIIum. 239—
240.

— Helgas. Eiríkss., 544, 565.

— IUugas., prestr, 349.

— Ingibjargars., 218, 219, 222.

— Magnúss., sýslumaðr, 18.

— Magnúss. Einarss., 23.

— Marteinss. (biskups) Einarss.,

716.

— Ólafss. þorsteinss., 532.

— ósiðr. 327.

— skálphæna, 373, 412.

— skemmingr, 255, 258, 268, 283

—284.
— Skúlas., prestr að Garði í

Kelduhverfi, 3—6.
— Skúlas. Egilss., skáld, prestr,

533, 554, 567.
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Einar Snorras., 263.

— Teitss. Eiríkss.. 715, 716.

— þórarinss., í Bólstaðarhlíð, 716.

— þórðars., prestr, 122.

— þorgilss. Oddas., 217-219,

305. 306, 309, 392, 438, 515,

516, 519, 520. 524, 526, 529,

553, 559, 561, 730.

— þorvaldss. Gizurars., 276, 323,

360. 547.

— í>orvaIdss.(Vaín3firðings)SDorr-

as., 439, 462.

— Ögmundss., 517, 561.

Eiríkr af Pommern, konungr, 709.

— iíirkibeinn, 262.

— blóðöx, konungr, 601.

— Einarss. Guömundss.. 543, 565.

— Eymundars.. Svíakonungr, 588,

648.

— góði, Danakonungr, 583, 640.

— Guðmundss. Andréss., 715.

— Hákonars.. jarl. 553.

— helgi, Svíakonungr. 692.

— Jónss. þórðars., 709.

— Magnúss.. ríki. á Möðruvöllum,

543, 565.

Eldjárn Arnórss. fkerhngarnefs)

Björnss., 530, 563.

Elfráðr ríki, Englakonungr, 611.

Elín Jónsd. Sturlus., 706.

Engilbrechtson, sjá Óli Engilbrecht-

son.

Erlendr, \ Svínaskógi. 548.

— Olafss., sterki, lögmaðr, 554,

566. 567.

Erlingr Skjálgss., á Sóla. 631.

— Víðkunnss., 513.

Erpr, prestr, 237.

Espólín, sjá Jón Jónss., Espólín.

Eusebius, 21,0.

Eyjólfr, síðari maðr Arnprúðar

Fornad., 240, 535, 563.

— Ásgrímss., 522.

— Brandss., prestr á Völlum,

síðar ábóti á þverá, 240—243,

343, 535, 536, 563.

Eyjólfr Egilss.Auðunnars., 541, 564.

— Einarss., í Stóradal, 723.

— Eyjólfss., 451.

— forni, 229.

— Gíslas
,
mókollr, 724, 725.

— Guðmundss. (gazimanns) for-

steinss., 531, 542, 543, 545,

563, 564, 565.

— Guðmundss.. halti, 239. 540,

541, 542, 559, 564, 568.

— Gunnarss., lassari, 722.

— Hallss. Hrafnss.. prestr, 232—
234, 531, 532, 540-541. 545,

559, 563.

— Jónss., 403.

— Jónss. HúnrÖðars.. 568.

— Jónss., prestr á Völlum í Svarf-

aðardal, 196.

— Kárss., 254, 256, 259, 264,

269, 432, 496. 555, 568.

— Magnúss., mókollr, Haga-Eyj-

ólfr. 724, 725.

— Ófeigss., 655.

— Sæmundss.. prestr, 533.

— Valla-Brandss . sjá Eyjólfr

Brandss.

— þórðars. Jónss., 556.

— þorkelss. (auðga) þórðars., 516.

519. 561.

— þorsteinss.,ofsi, 340—346,354,
356, 371, 456 - 457, 459-460,
475__4,76, 481-482, 485—486,

489, 500, 545, 550.

Eymundr gamli, Svíakonungr, 586,

622, 648.

Eyrar-Snorri, sjá Snorri Pálss.

Hallss.

Eyrný Kálfsd. Snorras,, 490.

Eysteinn.erkibiskup í Niðarósi, 688.

— digri, í Geirlandi, 524. 562.

— glumra, 625.

— hvíti, stýrimaðr, 336.

Eyvindr (Önundr) Hrólfss. Helgas.,

648,

— sörkvir, landnámsmaðr, 666.

— þórarinss., 462,
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Fagradals-Ólafr, sjá Ólafr Ólafss.

Fastrade, kona Karls mikla, 590.

Filippus, sveinn Hrafns lögmanns

Brandss., 717, 728.

— Sæmundss. Jónss., 350, 357,

366—367, 371, 547, 566, 636.

Finnbjörn Helgas., 312, 335, 336,

846, 500.

Finnbogi Jónss., lögmaðr, 726,

727.

Finni þorgeirss. (Ljósvetningagoða),

634.

Finnr Hallss.. lögsögumaðr, 208,

533, 541,
'

564.

— Jónss., biskup, 198, 199, 278,

532, 706.

— Jónss., dr., prófessor, 568, 574,

577, 597, 601, 602, 606, 610,

627, 685, 691.

— Jónss., í Flatey, 716.

— Magnúss.. prófessor, 181, 198,

199, 200, 201, 224, 244, 504.

Finsen, ,sjá Vilbjálmr Finsen.

Fjeldsted, sjá þorkell Fjeldsted.

Flosi Bjarnas. Bjarnas., prestr,

547, 549, 566.

— Björnss., prestr, 317.

— norræni, 546, 566.

— Valla-Brandss. Áskelss., 546,

566.

— þórðars. (Freysgoða), 585.

Fontenay, vara-aðmíráll, 44.

Forni Sökkólfss., 238—240, 535,

543, 563, 565.

Fortunatus, sjá Venantius Fortu-

natus.

Franz Illugas., 97.

Friðgerðr Hyrningsd., 515, 560.

Friðrik II., Danakonungr, 706.

Friðþjófr þorsteinss., frækni, 611,

624.

Frisch, jústizráö, 136.

Fróði V., Danakonungr, 628.

Fúsi Brú(n)mannss., 716.

— Jónss., sjá Vigfús Jónss.

Fönn Snæsd., 645.

Förstemann, E., dr., 569.

Galdra-þorkell, sjá þorkell Guð-

bjartss.

Garðar Svafarss., 663.

Gautr, af Meli, 496.

— Gautrekss., 514, 560.

Geir, sjá Vé-Geir.

— Ásgeirss., goði, 693.

— þorvaldss., auðgi, 543, 565,

Geirmundr heljarskinn, 205—206,

514, 515, 560, 717, 730.

— Herjólfss.. 719.

Geirny, þorgilsd., 540, 564.

Geirríðr Geirmundard. (heljar-

skinns), 514, 560.

Gelarich Gensoss., 693.

Gelimer Gelarichss., 693.

Gellir Bölverkss., lögsögumaðr, 597.

— þorkelss. Eyjólfss., 515, 534,

561, 597.

Genserich, Vandalakonungr, 595.

— Gundegiselss., 693.

Genso Hunerichss., 693.

Gert Molen, 724.

Gestr Álfgerðars., 537, 563.

Giese, forstöðumaðr, 109.

Gilli, jarl í Suðureyjum, 644.

—
,
þræll þorsteins Síðu-Hallss.,

687.

Gils Einarss., 534.

— skeiðariief, 598.

— Snorras, 513, 514, 560.

— þormóðss., 218—219.555,568,

Gísla, systirHinriks keisara II., 597.

— Karlsd. (einfalda), 597.

— Lotharsd. (II., í Lothringen),

597.

Gísli, bóndi á Lokinhömrum, 717.

~ Brynjúlfss., dr., prestr, 197.

— Brynjúlfss., háskólakennari,

633, 650, 675.

— Eyjólfss. (mókolls) Gíslas., 124,
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Gísli Eyjólfss, þorkelss., 516, 519,

561.

— Guðbrandss., prestr í Hvammi,

724.

— Hákonars., lögmaðr, 724, 727.

— Jónss., biskup, 708, 724.

— Konráðss., sagnaþulr, 584.

— Magnúss., biskup, 6.

— Markúss., af Rauðasandi, 333,

439, 446, 447.

— Súrss., 260.

— fórðars.^Iögmaðr^e^Qj^Oð, 724.

Gissur, sjá Gizur.

Gizur, af Valdresi, 598.

—
,
Gautakonungr, 598.

Björnss. Svarthöfðas., galli,

466, 550, 551, 552, 567.

— Einarss., biskup, 701.

— Grýtingaliði, 598.

— Hallss. Teitss., lögsögumaðr,

234, 238-239, 305, 306, 543,

565.

— hvíti, 307, 310, 598.

— Höskuldss. Fornas., 585, 563.

— ísleifss., biskup, 308, 310, 528,

541, 564, 598.

— Kjallakss., glaði, 598.

— forvaldss., jarl, 238—239, 273

-274, 276, 310-341, 346-

362, 365. 370, 372-373, 376,

381—382, 404, 406, 408, 410

-412, 423, 429,436, 444, 445,

449, 458—459, 462, 464-466,

474. 480, 494-495, 499, 506,

508. 521, 522, 526, 536, 547,

549. 550. 557, 558. 568.

Gjúki (Slagfiðr), 664.

— ívaldss.. 621.

Gormr barnlausi, Danakonungr, 631.

— Eiríkss., (blóöaxar), 601.

— gamli (ríki), Danakonungr. 601,

631.

— Knútss. (fundna), 631.

Gottorp, sjá Jóhann Gottorp.

Gottrúp, sjá Lauritz Gottrúp.

Gottskálkr Nikuláss., biskup, 705.

Goþþormr Eiríkss. (blóðaxar), 601.

Gram, J., prófessor, 9, 10, 11, 12.

Gregoríus, Dagss., 605.

Grettir Ásmundars., sterki, 515,

596.

Gríma Hallkelsd., 515, 561.

Gríror, hinn háleyski, 512, 560.

—
, í Snóksdal. 426.

— Ásólfss., 541.

— Eldjárnss., 544.

— Fornas., prestr, 237, 535, 563.

— Guðmundss., 379.

— Hjaltas., 229.

— Ingjaldss,, 547, 566.

— Thomsen, dr., 182.

— forgilss., 398.

Gróa Álfsd., kona Gizurar jarls

þorvaldss., 318—319,324,336,

337, 372, 458.

— Sléttu-Björnsd-, 603.

— Gizurard. (biskups) ísleifss.,

541, 564.

— þorsteinsd. (rauðs, Skotakon-

ungs), 603.

Gruach Kennethsd. (IV., Skota-

konungs), 603.

Grundar-Helga, sjá Helga í*órðard.

KoIbeinsE.

— -Ketill, sjá Ketill forsteinss.

(rangláts) Einarss.

Gröndal.sjáBenediktJónss.ogBene-

dikt Sveinbjarnars.. Gröndal.

Guðbjartr flóki, 704.

Guðbjörg, kona Gufu-Halls, 548.

— Álfsd., 392.

Guðbrandr Bjarnas., 724.

— Vigfúss., dr., 195, 196, 197,

198, 200, 201-205, 207, 209,

224—230, 238, 244-246, 249,

251, 255, 256, 265, 266, 270,

273, 277, 280, 282, 283,

285, 286, 293, 301, 304, 340,

343, 351, 366-369, 379, 385,

387, 391, 394, 422, 430-433
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436, 449, 472-473, 475, 489

-494
, 498—499

,
503—505,

512. 556, 598, 657, 660, 699,

702.

Guðbrandr þorlákss., biskup, 3.

— þorvarðss. Kleppss., 215.

Guðlaug Eyjólfsd, GuÖmundss., 200,

581, 539, 542, 543, 559, 563,

564. 565.

— Jónsd, forbjarnars., 707, 708,

709. 714. 715, 728.

Guðlaugr þórðars. Auðunnars., 550.

Guðleif Ásgrímsd., á Skinnastöðum,

545, 565.

Guðleifr Aras. Máss., 515, 561.

Guðmundr, frá Hrafnagili, 457.

— Andréss. Guðmundss., 707,714,

715, 721, 722.

— Aras., góði, biskup, 200, 216,

224—232, 239-242. 246, 250,

252, 254, 255, 257, 259, 260

-261, 262, 268, 272-303,

306, 321, 348, 358, 378, 386

—390, 397,402-403, 415, 417,

420-42L 506, 513, 517, 518,

525, 527, 528, 530, 531, 535,

536, 544, 545, 557.

— Aras., ríki, 715, 720.

— Ásbjarnars., 373, 502,

— Bergþórss. Máss., 540, 558,

559, 564, 568.

— Brandss., prestr, í Hjarðar-

hoUi, 516, 519. 561.
' I

— Böðvarss. íórðars., 350, 475,

492, 495.

— Dálkss,, prestr, 534, 541, 543,

564, 730.

— Eyjólfss., á Helgastöðum, 232.

— Eyjólfss., ríki, 239, 540, 542,

564, 653.

— Eyjólfss. (halta) Guðmundss..

542, 565.

— Galtas., 249.

— Galtnesingr, 487.

— Guðmundss. Eyjólfss,, 542,565.

Guðmundr Hákonars. Porrnóðss.,

711, 713, 714, 728.

— Ketilss., sýslumaðr, 165.

— Oddas. Grímss., 541.

— Oddss., skáld, 258.

— Ólafss., 464—465.
— Ólafss.. prestr, 521, 522.

— Ormss. Jónss., 469-470, 472.

— Runólfss
,
sýslumaðr, 63, 101,

106. 116. 1Í9, 123.

— Salómonss., á Laxfossi, 714.

— Sigurðss., sýslumaðr, 18, 41.

— þórðars.. í þingnesi, 724.

— þórðars.. undir Felli, 520, 521,

522, 523, 561.

— Jiórðars. Árnas., 713. 728.

— þorgeirss,, lögsögumaðr, 534,

543. 565.

— Þorlákss, 552, 567.

— þoriákss., magister, 270,

— þorsíeinss.. gazimaðr (gási),

531, 541, 542. 563, 565.

— þorvaldss., dýri. 232-243, 279,

390, 513, 536, 538, 542, 543,

565.

— ]^orvaIdss., Gizurars., 276, 323.

Guðni Sigurðss.. sýslumaðr. 19, 24.

Guðný Böðvarsd. þórðars., 209, 212,

213—214, 216-217, 221, 224,

392, 413. 418—419, 421, 513,

554, 567,

— Gjúkad. ívaldss., 621.

— Grímsd., 706.

— Hafþórsd, þorgeirss., 537, 563.

— Hákonard. Gizurars., 651, 552,

567.

— Jónsd. Hákonars., 552, 567,

— Sturlud. Sighvatss., 525, 562.

— Sturlud. (lögmanns) þórðars.,

494.

Guðríðr Narfad. Snorras., 521, 522.

— þorsteinsd. Finnbogas., 726.

— þorvarðard. Loptss., 617.

Guðrún Árnad. Magnúss., 727.
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Guðrún Bjarnad. Bjarnas., 543, 546.

565, 566.

— Bjarnad. Bjarnas., önnur, 546,

566.

— Brandsd. Bergþórss., 543, 565.

— Böðvarsd. þórðars., 554, 567.

— Einarsd. Aras., 517, 561.

— Einarsd. Marteinss., 716.

— Einarsd. Snorras., 716.

— Gjúkad., 663, 667.

— Gunnarsd . frillaforgils skarða

Böðvarss.. 557, 568.

— Hreinsd.Hermundars.,530. 563.

— Jónsd. 714, 715, 728.

— Kolbeinsd. Flosas., 546, 566.

— Kristínard., Gíslad., 724.

— Ljótsd. Hallss., 515, 516, 561.

— Magnúsd. 15, 17.

— Narfad. (ábóta) Ivarss., 707,

715, 728.

— Ólafsd., í Snóksdal, 705, 706.

— Ólafsd. (íÆðey), 711,712,728.

— Ólafsd, þorsteinss., 531.

— Ósvífsd., 428.

— Sámsd. Símonars. 526, 562.

— Sigmundard., 529, 562.

— Skúlad. (landfógeta) Magnúss.,

eldri, 159, 162, 163.

— Skúlad. (landfógeta) Magnúss.,

yngri, 163.

— Snorrad. Halldórss., 528, 562.

— Svartsd. (skálds) þórðars., 713,

714. 728.

— Sveinbjarnard., 249, 526.

— þórðard. Oddleifss.. 518, 519,

561.

— Þórisd.Skeggbroddas., 546,566.

— þorleifsd. Hjörnss... 708.

— þorleifsd. Pálss., 716.

— þorsteínsd. (rangláts) Eínarss.,

546, 566.

Guðríðr Ingimundard. (af Roga-
landi), 617.

Guðröðr, herkonungr á Frislandi,

597.

Guðröðr Hálfdanars. (hvítbeins), 693.

Guðþormr Ragas., í Laugardal, 601.

Gufu-Hallr, sjá Hallr þórðars.

Gundamund Genoss., 693.

Gundegisel, 693.

Gunderich Gundegiselss., 693.

Gunnar, á Hvanneyri, 709.

— Eyjólfss. (lassara) Gunnarss.,

722.

— Hámundars., á Hlíðarenda, 615,

628.

— Hlífarss., 659.

— Klængss., 557, 558, 568.

— Pálss., skólameistari, 22.

— Úlfhéðinss. Gunnarss., lögsögu-

maðr, 530, 532, 563.

— forgrímss.,spaki, lögsögumaðr,

530, 532, 559, 563.

— þorvarðars. Kleppss., 215.

Gunnhildr, systir Sveins tjúgu-

skeggs, 649.

— konungamóðir, 601.

— Grmsd. Koðranss., 528, 562,

— Sveinsd. Úlfss., 688.

— Vermundard. Kolbeinss., 710.

Gunnlaugr Hallfríðars., prestr, 480,

483,

— Illugas., ormstunga, 528, 562,

663, 687.

— Steinþórss., 516.

Gunnröðr Haraldss. (hárfagra), 599.

Gunnsteinn Hallss. Gunnsteinss.,

438, 524, 525. 562.

— þóriss., 524, 562.

Gustaf Adolf. Sviakonungr, 595.

Guttormr, erkibiskup, 294, 308—
309.

— Finnólfss., prestr, 602.

— Jónss. Eyjólfss., 532, 563.

— Kálfss. Guttormss., 373.

— körtr, 459. 479.

— Sigfúss., prestr á Hólmum,

602.

— þórðars. Sturlus., 479.

Gvendr Gíslas., 717.
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Gyða, drottning Ólafs Tryggvas.,

604.

— . systir Úlfs jarls, 604.

— Eiríksd. (af Hörðalandi), 604.

— Haraldsd. Guðinas., 640.

— Sveinsd. (tjúguskeggs), 604.

— þorgilsd. (sprakaleggs), 669.

— Onundard. (Svíakonungs), 604.

Gyríðr Dagsd., 605.

— þorvardsd. þorgeirss., 605.

Göngu-Hrólfr, úr Normandí, 597,

614.

Haíliði Máss., 207-213, 517, 541,

556, 557, 558, 568.

— þorvaldss., ábóti. 537.

Hafr, bróðir Einars skemmings,

273.

— Björnss., 451.

— Brandss., 227.

Hafþór Þorgeirss. fórhaddss., 537,

563.

Hafþörir Snorras., 261, 262.

Haga-Eyjólfr, sjá Eyjólfr Magnúss.

Hailt Guttormss., á þótni á Upp-

löndum, 613.

Hákon, bróðir Hemings Danakon-

ungs, 610.

— Árnas., 724.

— Bótólfss., 443.

— Eiríkss., jarl, 583.

— galinn, 454.

— Gizurars. (galla) Björnss., 466,

551, 552, 567.

— Hákonars.jNoregskonungr, 263,

294, 308—309, 311, 312. 313,

315, 334, 346, 348, 350—352,

366, 370, 423, 430—431, 436,

456, 461, 495—496.
— Hlaðajarl, 664, 665, 667.

— Magnúss., Noregskonungr, 550

-551.

— þórðars., 236, 237.

— þormóðss.Salómonss.,711,713,

728.

MANNANÖFN.

Hálfdan, Danakonungr, 586.

— Einarss., meistarí, 198.

— gamii, konungr, 586, 685.

— hvítbeinn, Upplendingakon-

ungr, 586.

— svarti, 586.

— Sæmundss. Jónss., 449, 586.

— Sölvas., gulltönn, 586, 655.

— Þórarinss., prestr, 716.

Hálfr Hjörleifss., konungr, 614.

Halla Björnsd., 549, 566.

— Flosad. Bjarnas., 547, 566.

— Jörundard. Gunnarss., 546,566.

— Pálsd. (biskups) Jónss., 564.

— Steinólfsd., 519, 561.

— þórðard. Sturlus., 249, 252.

Hallbera Arad.(áReykjahólum)þor-

gilss., 516, 517, 524, 561,562.

— Einarsd. Aras., 517, 561.

— Snorrad. Magnúss., 512, 524,

525, 562.

— Snorrad. Sturlus., 316, 396.

— þorgilsd. Oddas., 524, 562.

Halldís Bergþórsd. Máss., 541, 564.

— þörðard. Narfas., 525.

Halldór, eldri, á Fróðá, 716.

— Árnas., 263.

— Bjarnas. Vídalín, 58—61.

— Brandss. (örva) Vermundars.,

513.

— Brynjólfss., biskup, 19, 22.

— Egilss., 553, 554, 567.

— Eiríkss., prentari, 22.

— Helgas., á Skinnastöðum, 545,

565.

— Illugas., 512, 560.

— Jakobss., sýslumaðr, 146.

— Jónss.,bóndiáKvennabrekkku,

425-428.
— Jónss. Halldórss ,

716.

— Loptss., prestr, 552.

— Oddss., 418.

— Ölafss. (pá) Höskuldss., 428.

— Ragnheiðars., 247—249.
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Halldór Snorras. (goða) þorgrímss.,

528, 562.

— þórðars., geitungr, 407.

— póriss. Steingrímss., 523, 562.

Halldóra Arnórsd. (kerlingarnefs)

Björnss., 516, 530.

— Arnórsd. Kolbeinss., 357—358.

— Hrafnsd. Úlfhéðinss., 529, 530,

562.

— Húnröðard., 559.

— Jónsd. Sigmundss., 383.

— Kolbeinsd., 552, 567.

— Magnúsd., 526.

— Markúsd. Gislas., 535, 563.

— Ormsd. (ánauðga) Herjólfss.,

546, 566.

— Skúlad. (landfógeta) Magnúss.,

167.

— Tumad. Arnórss., 281, 321,

421, 442.

— þorgilsd. Gunnsteinss.,527,548,

566.

— þorvaldsd. Gizurars., 276, 310,

323, 506, 539, 540, 564.

Hallfríðr þorgilsd., 513, 560.

Hallgerðr Kleppjárnsd., 512, 560,

— Narfad., 519, 520, 523, 561.

— Runólfsd. Dálkss., 219—220,

231, 529, 541, 564.

Hallgrímr Bachmann, fjórðungs-

læknir, 167.

— Jónss. Magnúss., prestr, 167.

Hallkatla Einarsd. Grímss., 547,

566.

Hallkell Hrosskelss., 528, 562.

— Magnúss., ábóti, 521-522, 527.

Hallr, af Síöu, 540.

—
, úr Tjaldanesi, 398-399.

— Aras., 418.

— Eldjárnss., 530, 563.

— Finnss. Hallss., í Hofteigi, 541,

542, 564.

— Gizurars. Hallss., ábóti, 526.

— Gizurars, (jarls) þorvaldss.,

332, 347, 371,

Hallr Gunnsteinss. Hallss., 525, 526,

528, 562.

— Gunnsteinss. þóriss., 524, 625,

562.

— Hrafnss.Úlfliéðinss., ábóti, 530,

531, 542, 559, 563, 565.

— Jónss., á Möðruvöllum, 376,

409.

-- Kleppjárnss., 250—251, 253,

273, 275, 278, 284, 291, 306,

543, 565.

— Pálss. Hallss., 526, 562.

— Styrmiss. þorgeirss., 528.

— Teitss. ísleifss., 306, 308, 538.

— þjóðólfss., 219.

— þórarinss., mildi, í Haukadal,

307—308.

— þórðars. (gufu), Gufu-Hallr, 548,

566.

— þorsteinss.,íGIaumbæ,341,375.

Hallsteinn Steinkelss., konungr, 622.

Hallvarðr gullskór, 352, 492, 494,

525.

— Jósepss., 452.

Hallveig Oddad., 513, 514, 560.

— Ormsd. Jónss., 415, 469.

Hallvör þórhalisd. Ketilss., 514, 560.

Hamdir Jónakrss., 667, 683.

Hammeleff, jústizráð, 136.

Hamraenda-Jón, ráðsmaður á Hól-

um, 7. ,

Hámundr Gilss. þormóðss., 214, 555,

568.

Hannes Björnss., í Snóksdal, 705,

707, 716.

Hannes Eggertss., hirðstjóri, 690.

— Finnss., biskup, 152,

Hannibal, 177, 178.

Hansen, Wilh. Aug., 136.

Hár harðgreipi, 609.

Haraldr, Egðakonungr, 677.

— gilli, Noregskonungr, 622,644.

689.

— gráfeldr, Noregskonungr, 671

— Gormss., 649.
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Haraldr hárfagri, Noregskonungr,

599, 604, 610, 612, 617, 651,

659.

— hringr, landnámsmaðr, 607,

618.

— Sæmundss. Jónss., 263, 350,

366, 607.

~ víkingr, 607.

— (Mstislav) Valdamarss., Garða-

konungr, 640.

Harboe, Ludvig, 18—19, 34—35,

708.

Hárekr, Danakonungr, 601.

Haslfer, Friederik Wilhelm, barúnn,

50—51.

Há-Snorri, sjá Snorri Oddas.

Haukr Erlendss., lögmaðr, 466, 527,

548, 550, 553, 554, 566, 567,

609.

— Ormss. Fornas., Víga-Haukr,

535, 563.

— forgilss., 547.

Hávarðr halti, Isfirðingr, 580.

Héðinn, fornkonungr, 610.

Heiðrekr hinn vitri, konungr, 698,

615.

Heimir, óvinr Jörmunreks hins

ríka, 664.

Heinrekr Karlss., biskup á Hólum,

312, 334, 336. 341, 356, 456

_457, 476, 480, 483,484, 487,

491, 500, 507, 729—730.

Helga Arad. (sterka), 414, 435.

— Arad. Jónss., 723.

— Ásgrímsd., 545, 565, 566.

— Bjarnad. Bjarnas., 546, 566.

— Erlendsd., 544, 565.

— Jónsd. Aras.. 723.

— Jónsd. Björnss,, 704.

— Ketilsd. þorlákss., 200, 540,

564.

— Pétrsd. Pálss., 704.

— Sigurðard., 723.

— Snorrad. Kálfss., 540, 558.

— Steinólfsd. (lága), 514.

Helga Sæmundard. Jónss.,362, 373^

455.

— Sölvad., 512, 560.

— þórðard. Kolbeinss., 551.

— þórðard. Magnúss., 513, 554,

560.

— þórðard. Narfas., 312, 420, 460,

497, 498, 505, 525, 562.

— þorsteinsd., fagra, 663,

Helgi, bróðrsonr Guðmundar bisk-

ups Aras., 294.

— bjólan, landnámsmaðr, 687.

— Eíríkss., úr Lönguhhð, 544,

565.

— Gilss., 257.

— Hálfdanars.(Danakonungs),586.

— Hámundars., læknir, 445.

— Harðbeinss., 427—428.
— Hjörvarðss., 662.

— Jónss. Hákonars., 552, 567.

— keis, 481.

— Lambkárss. {ábóta), forgilss.,

527.

— magri, landnámsmaðr, 616,648,

659.

— Starkaðars., prestr, 533.

— forgilss., sjá Brodd-Helgi.

— þorvaldss., leistr, 239, 543,

565.

— Ogmundss., biskup á Græn-

Jandi, 225.

Heltzen, jústizráð, 24, 51.

Hemingr, Danakonungr, 610, 684.

— Hákonars. (Hlaðajarls), 665.

Henckel, sjá Óli Henckel.

Henrik Gíslas. (lögmanns) þórðars.,

649.

Herdís Arnórsd. Tumas., 280.

— Barkard. Grímss., 547, 566.

— Bersad. (auðga) Vermundars.,

223, 552.

— Bollad. Bollas., 529, 562.

— Einarsd. þorvaldss., 340, 547.

— Ketilsd., kona Páls biskups

Jónss., 215, 538, 564.
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Herdís Ketilsd. forsteinss.j 538.

— Koðransd. Ormss., 529, 538,

563.

— Oddsd. Álas., 447, 462, 465,

550, 567.

Hermundr Hermundars., 426, 428.

— Illugas. (svarta) Hallkelss., 528,

562.

— Koðranss. Ormss., 223, 529,

530, 541, 563, 564.

— íorvaldss. Kjartanss., 528.

Herríðr Gautsd., 514, 560.

Herröör, Gautajarl, 629.

Hervi, Orkneyjabiskup, 614.

Hilderich Hunerichss., 693.

Hildibrandr þórðars., 236, 237.

Hinrik. keisari H., 597.

Hjálmar, hinn hugumstóri, 624.

Hjálmr Ásbjarnars., 227, 557,558,

568.

— Ófeigss., 400, 410.

— þorbjarnars,, 353.

Hjalti, prestr, 317.

— Arnsteinss., prestr, 533.

— hugprúði, 613.

— Magnúss. (biskups) Gizurars.,

326, 376.

— Skeggjas., 613, 659, 678.

— þórðars. (skálps), 613.

Hjörleifr Gilss., 513.

— Hróðmarss., 634, 687.

— kvensami, Hörðakonungr, 634.

Hjörólfr Hjörleifss., 614.

Hjör Hálfss. (konungs), 614.

Hjörtr Hámundars., 615.

Hlif Torf-Einarsd., 659,

Hlöbver, jarl af Gautlandi, 615.

—
,
konuugr af Gautlandi, 615.

—
,
Svíakonungr, 615.

— langi, úr Saltvík, 615.

Holm, bókfærslumaðr, 97,

Hólmfastr Veðormss., 616.

Hólmfríðr Eiríksd. (sigursæla), 616.

— Vigfúsd. ívarss., 617.

Hólmfriðr Önundard., úr Rygjafylki»

617.

Hólmkell, að Fossi, 616.

Holmsted, etatsráð, 44.

Hólmsteinn Spak-Bessas., 667.

Holstein, greifi, 34.

Holt, Andreas, 90.

Horn, etatsráö, 115.

Hrafaan, erkibiskup 1 Mainz, 649.

Hrafn, prestr á Staö 1 Steingrims-

firöi, 713.

— Brandss., yngri, lögmaðr, 717,

723.

— Einarss., 402.

— Guömundss., lögmaðr, 552.

— Oddss., 311-314, 336-339,
340-345, 847, 352, 354, 366,

412, 440, 447-449, 453-455,
459—463, 465-466, 475, 477,

479-481, 483, 485-487, 490,

494-496, 500, 506, 520, 521,

522, 525, 550, 558, 648.

— snati, 454, 480.

— Sveinbjarnars., á Eyri, 216,

228, 244—253, 275, 299, 302,

303, 384, 447, 462, 519, 547,

550, 566.

— Úlfhéðinss. Gunnarss., lög-

sögumaðr, 529, 530, 532, 559.

562, 563, 565.

— Önundars., Skáld-Hrafn, 528.

Hrani Koðranss., 340, 366, 371,

381, 457.

Hreinn Hermundars. Illugas., 528,

562.

— Hermundars. Koðranss., 530,

563.

— Styrmiss. Hreinss., ábóti, 528

—529, 530, 537, 562, 730.

Hrifla þorsteinss. Egilss., 553,567.

Hringr, konungr á Heiðmörk, 617.

— Dagss., af Hringariki, 617.

— Haraldss. (hárfagra), 617.

Hróaldr Úlfss., 512, 560,
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Hróar Hálfdanars. (Danakonungs),

586.

Hróðbjartr þorleifss. (skeifu), 548,

566.

Hróðgar, Danakonungr, 683.

Hróðný þórðard., 324, 414.

Hrólfr, af Skálinarnesi, 208.

— Helgas. (magra), 648.

— Hróaldss., að Ballará, 511, 512,

513, 515, 554, 560.

— Úlfss., auðgi, 512.

Hrómundr Gr(e)ipss., 208, 602.

Hrosskell, landnámsmaðr, 528, 562.

Hrútr Herjólfss., 625.

Hrærekr, konungr áHeiðmörk, 617.

Hröngviðr, víkingr, 208.

Hugleikr, konungr, 619.

Húnbogi þorgilss., á Skarði 206,

208, 516, 5J7.

Hunerich Genserichss., 693.

Hundi, leysingi Unnar djúpúðgu,

687.

Húnmundr Jörmunrekss. (ríka), 620,

Húnröðr, faðir Jóns föðr þórðar

girðinefs, 555, 556, 568.

—
,

systrsonr Jóns HúnrÖðars.,

556, 568.

— Máss., 530, 556, 559, 563.

— Magnúss., 556, 568,

— Véfreyðars., 556,559,568,694,

Hurtigfeldt, sfeypari, 42, 59.

Hvala-Einar, 719.

Hvamm-Sturla, sjá Sturla þórðars.

Gilss.

Hvelpr (Hundi) Sigurðars, (Orkn-

eyjajarls), 687.

Hyrningr Ólafss., 514, 515, 560.

Höfða-þórðr, 585, 660, 667.

Högni, fornkonungr, 610.

— Böðvarss, (í Bæ) fórðars., 554,

567.

— Gjúkas., 606.

— í^ormóðsSo auðgi, í Bæ, 530,

554.

HÖrða-Knútr , faðir Gorms ríka

Danakonungs, 631.

Höskuldr, landseti Ögmundar Helg-

as., 469.

— Fornas., 535, 563.

— þórðars., prestr, 557.

Igor Rurikss., konungr í Garðaríki,

612, 624.

IUugi Aras. Máss., 515, 561.

— Bergþórss., að forkelshváli,

555, 556, 557, 568.

— BjÖrnss., prestr. 558, 568.

— Gunnarss. Klængss., 557, 568,

730.

— Halldórss., 512, 560,

Hallkelss., svarti, 515, 528,

562.

— Hrölfss., rauði, 512, 513, 515,

560.

— Ingimundars. Illugas., 558, 568.

— rammi, úr Langadal, 515, 561.

~ þórariuss., prestr, 327.

— þorvaldss. (Vatnsfirðings)Snorr-

as., 398, 444, 466,

Indriði Ámundas., prestr, 707—708,

714, 715, 724, 728.

Ingi Hallkelss. Steinkelss., konungr,

622.

— Ilaraldss., konungr, 605.

— Nikuláss. (Danakonungs), 622.

— Steinkelss., Svíakonungr, 622,

642, 692.

íngibjörg, ráðskona Jóns sýslu-

manns Snorras., 162—163.

~ Árnad., 552, 567,

— Ásbjarnard. (auðga) Harðars.,

528, 562.

— Ástríðard., kona Halls Gunn-

steinss., 524, 562,

— Belad., 624.

— Bergþórsd. 545, 566.

— Guðmundsd. (dýra) þorvaldss.,

543, 565.
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Ingibjörg. Guniiarsd., frilla Gizurar

jarls Þorvaldss., 349, 355, 557,

568.

— Haraldsd. (hárfagra), 624.

~ Haialds (Mstislavs) d. (Garða-

konungs) Valdamarss., 640.

— Ingvad. (Svíakonungs), 624.

— Lambkársd. (ábóta) Þorgilss.,

527.

— Markúsd., 726, 727.

— Pálsd. Hallss., 526, 562.

— Sigurðard. Björnss., 707, 709,

728.

~ Snorrad. Sturlus., 273—274,

530, 563.

— Stuvlud. (lögmanns) þórðars

,

313, 458, 494, 497, 522.

— Sverrisd. (Noregskonungs),'^666.

— Tryggvad., 624.

— Vigfúsd. þorsteinss., 726.

— þorgeirsd. Hallas., kona

Hvamm-Sturlu, 216, 218, 516,

544.

— þorleifsd. Björnss., 708,

— þorleifsd.(beiskalda) Þorlákss.,

538, 564.

— forvaldsd. Kjartanss,, 550.

Ingigerðr Ásbjarnard., 506.

— Haraldsd. (hárfagra), 604.

— KoIbeinsd.(kaIdaIjóss)Arnórss.,

365.

— Ólafsd. (Svíakonungs), 688.

Ingileif Árnad. (hirðstjóra)fóröars.,

551, 552.

Ingimundr Böðvarss., 484.

— Einarss. Aras., prestr. 517,

534, 543. 561.

— gamli. landnámsmaðr, 587,

611, 666.

— Illugas. Björnss , 558, 568.

— Jónss. Brandss., 216. 413. 525,

544, 566.

— skíöungr, 420.

— í>orgeirss.. prestr, 530.

Ingiríðr Guömundsd., 7J5.

Ingiríðr Loptsd. fóröars., 543. 565.

— Rögnvaldsd. Ingas., drottning,

622.

Ingjaldr Geirmundars., 362, 364,

402, 461. 466-467.

— Hallss. Þórðars.. 217. 218, 548,

566.

Ingólfr Arnars.,landnámsmaðr, 634.

Ingunn Ásgn'msd., 545, 565.

— Skúlad. Einarss.. 3.

— Sturlud. Sighvatss.. 470.

Ingvar víðförli, 624.

Ingveldr. sjá Yngviídr.

Ingviomerus. GherúskahÖfðingi, 624.

ísleifr Gizurars., biskup, 308. 310,

625.

— Gizurars. Jíorvaldss., 319, 324,

337.

— Hallss. Hrafnss., 531, 563.

— Sigurðss. Finnbogas., 723.

ívar, konungr í Dýflinni, 625.

—
,
Upplendingajarl, 625.

— Arnljótars., 488, 492.

— beytill, 625—626.

— Englas., 488-489, 492.

— Hrútss. Herjólfss., 625.

— hvíti, 625.

— Ingimundars., skáld, 558.

— Jónss, Rrandss.. 544, 565.

— Kolbeinss., 626.

— Ijómi, 625.

— smetta, 625—626.

— víðfaðmi, 625, 641, 684.

— fóröars., 557, 568.

Janus Jónss., prófastr, 532.

Jarðþrúör, systir Viðkunns í Bjark-

ey, 626.

Jarizleifr Valdamarss. (mikla,

Garðakonungs), 640, 688.

Járngerðr Eyjólfsd. Guðmundss.,

531, 542, 545, 563, 565.

— fjórðard. Böðvarss., 554. 567.

Játgeir Snorras.forvarðars., prestr,

215.
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Játgeir Teitss., 317.

— Torfas. Þorvarðars., skáld,555,

568, 576.

Játmundr helgi, Englakonungr, 674.

Játvarðr góði, Englakonungr, 604,

659, 674.

— Guðlaugss., 401—402.

— >martyr«, Englakonungr, 674.

Jens Spendrup, sýslumaðr, IH.

— Orum. assistent, 167.

Jersin, dr., 22.

Jóan Árnas., í Bjarkey, 689.

— Sörkviss., konungr, 689.

Jódís lUugad. (ramma), 515, 561.

JófríÖr Gunnarsd. Hlífarss., 659.

Jóhamar, bóndi á Geirþjófsfjaröar-

eyri, 260.

Jóhann Gottorp, sýslumaðr, 17

-18.

Jóhannes, postuli, 689.

—
,
skírari, 689.

— Koöranss., 687.

— Magnus, erkibiskup í Uppsöl-

.
um, 628.

Jón, erkibiskup, 281, 460, 466.

729—730.

—
,
prestr á Stað í Steingrímsfirði,

713.

Aras., biskup, 3, 542, 704. 708,

715. 723.

— Árnas., á Tjörnesi, 3.

— Árnas., í Bjarkey, ölv^, 689.

— Árnas., bókavörör, 701, 702.

— Árnas., sýslumaðr, 71, 163, 164.

— Arngrímss , 155.

— Arnórss., sýslumaðr, 119, 129,

146, 16;-í— 167.

— Arnþórss., prestr, 547.

— Ásmundss. Klemenss., 721»

722.

— Auðunnars., 261.

— Benediktss. (lögmanns) í*or-

steinss., 11.

— Bjarnas., óði, 418.

— Björnss. Jónss., 704, 723.

l MANNANÖFN.

Jón Björnss. Þorleifss,, 716.

— Borgfirðingr, 176.

— Brandss. Bergþórss., 543, 544,

546, 565.

— Dan, 720, 723.

— Eggertss., bóndi, 16.

— Eggertss., sýslumaör, 71—72,

116-117, 120, 151.

— Eggertss. (lögmanns) Hanness.,

706.

— Egilss., 702, 720.

— Einarss., á Gunnsteinsstööum,

705, 716.

— Einarss., konrektor, 4.

— Einarss., sýslumaðr, 705.

— Eiríkss., konferenzráð, 46, 104,

105, 107, 108—110, 132, 135,

136, 153. 168, 174, 175, 180,

181, 198.

— Eiríkss., skalli, biskup, 551.

— ErJendss., prestr í Villinga-

holti, 254—255.

— Eyjólfss.,íMöörufelli, 532,563.

— Eyjólfss., lögréttumaðr, 58.

— fálki, 706.

— Finnbogas. (lögmanns) Jónss.,

726.

— Gizurars., 718.

— Grímss., 706.

— Guðmundss., lærði, 701-714,

720, 722, 725, 728.

— Gunnarss., (Helgas.), 723.

— Gunnarss., miölungr, 723.

— Gunnlaugss., 717.

— Hákonars. Gizurars., 466, 550,

551, 552, 567.

— Hákonars. Þormóðss., 713, 728.

— Halldórss. (eldra, á Fróöá),

716.

— Halldórss., fróði, prófastr, 711.

— Halldórss., í Garpsdal, 716.

— Halldórss., prestr í Kálfanesi,

713.

— Helgas., á Skinnastöðum, 411,

545, 565.
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Jón Helgas. Lambkárss., 527.

— holt, prestr, 539.

— HúnrÖðars., 555, 556, 568.

— Jakobss., sýslumaðr, 24, 111,

163. 168. 173. 175, 179.

— járnbúkr, 480.

— Jónss., sýslumaör. 118.

— Jónss., Espólín, sýslumaðr, 16,

18, 24, 111, 119, 151, 163, 168,

177, 552, 585, 617, 639, 665,

705, 707, 708, 710, 711, 714,

716, 718, 719, 722, 723, 725.

— Jónss. Magnúss., Viudheima-

Jón, lögmaör, 704, 705.

— Ketilss. Dagss., 710.

— Ketilss. ÍÞorsteiuss., 538,

— knútr, Grænlendingabiskup,

631.

— Koðranss., 687.

— Kortss., 58—59.
— liðsmaðr, 440.

— Loptss., í Odda, 216, 218, 219

—222, 357—358, 384, 540, 542,

547, 550, 564, 586.

— Magnúss. Björnss., á Ljósa-

vatni, 704.

— Magnúss. Einarss., eldri, 6.

— Magnúss. Einarss.,yngri, 16,23.

— Magnúss. þorkelss., á Sval-

baröi, 704, 709, 728.

— Markúss., 726.

— Ofeigss., 555,

— Ólafss., frá Grunnavik, 9, 54,

74, 140, 161, 176.

— Ólafss., varalögmaðr, 119.

— Pálss., í Mýdal. 724.

— Pálss., prestr á Grenjaðarstað,

726.

— Pálss. Máss., 380.

— Pétrss., háyfirdómari, 552.597.

699, 710.

— Salómonss. Guðmundss., prestr

á Hesti, 714.

— Salómonss. Magnúss., 711, 728.

Jón Sigmundars., eldri, 383, 534.

— Sigmundars., yngri, 279—280,

291, 358-359, 667.

— Sigurðss., forseti, 175, 195, 238,

298, 313, 490, 507, 512, 532,

533, 538, 555, 556, 660, 701,

724.

— Sigurðss. Jónss., lögmaðr, 701,

704.

— Sigurðss. Jónss.,úrÁsi,550,567,

— Siguröss. Oddss., rebbi. 721.

— Skíöas., kjappi, 461.

— Skúlas. (landfógeta) Magnúss.,

83, 116—117, 119-120, 141,

144—149, 154, 159, 161-162,

167—168.

— Snorras., sýslumaðr, 159, 162

-163.

— Snorras. Sturlus., murtr, 222,

273-274, 321, 414, 433, 555.

— Sturlus., í Dunhaga, 706.

— Teitss, Björnss., 705.

— Trúmann, 718.

— Vídalín, prestr, 23.

— Vidö Jónss. Skúlas., 168.

— Vigíúss., biskup, 7,

— Vigfúss. Jaorsteinss., 726.

— Þórarinss.,íGautsdaI, 713. 728.

— forbjarnars. Jónss., 707—709,

714, 715. 728.

— í*órðars., á Hvanneyri, 709—
7J0.

— Þorgeirss., 521.

— forkelss., dr., skjalavörðr, 248,

466, 524, 698, 702, 703, 709,

712, 718.

— Þorkelss., dr., skólameistari,

239, 270, 314, 322, 324, 336,

547, 554, 665, 699.

— Þorlákss., eldri, skrifari, 720.

— Þorlákss., sýslumaðr, 701, 726,

727.

— Jorlákss., yngri, reiðsveinn,

710, 720.
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Jóii í>orleifss., 155.

— f>orleifss., krókr. prestr, 527.

548, 549. 566.

— fjormóðss.. prestr í Árnesi,711,

728.

— í>orsteinss., sýsluniaðr, 13.

— f>orvaldss. (auðga) Geirss.,

220, 543.

— Ögmundss., helgi, biskup, 689.

Jónas Hallgrímss.. skáld, 124.

Jónakr. konungr, 667.

Jóra Klængsd. (biskups) ^orsteinss.,

276, 308-BlO, 322—323.

Jóreiðr, i Miðjum dal, 346, 354.

— Hallsd. Gunnsteinss.. 414, 420,

524—525, 562.

— Oddleifsd. í>órðars., 518, 561.

Jornandes, sagnaritari Gota, 620,

667.

Jórsala-Bjarni, 439.

Jórunn Kálfsd, Guttormss., 343,

365, 372, 374.

— Snorrad. þórðars., 519, 561.

— þormóðsd. |»jóstarss., 560.

Jörmunrekr ríki, 620, 664, 667.

JÖrundr Gunnarss., frá Keldum,

546. 566.

— Þorgilss., 514, 560.

— |>orsteinss., biskup, 348, 546,

549.

Kaalund, Kr., 195, 285, 293, 294,

395, 427—428.

Kálfr Brandss. Kolbeinss., 343, 350,

356—359, 370, 382-383, 729.

— Gilss., 425.

— Guttormss., 250, 273, 282, 372

—375, 532, 543, 565.

— Snorras. Kálfss., 490.

Kali SnæbjÖrnss. Þorleifss., 632.

Kalmann suðreyski,landnámsmaðr,

662.

Kár Koðranss.Ormss., 529, 558, 563.

Kári Ketilss. (ábóta) Hermundars.,

530, 563.

MANNANÖFN,

Karl, í Bjarkey, 628.

—
,
jarl á Gautlandi, 628.

—
,
víkingr úr Gautlandi, 628.

— XII., Svíakonungr, 177.

— einfaldi, Frakkakonungr, 597.

— Eiríkss. (konungs), 628.

— Jónss.. ábóti, 629.

— Martell, 629.

— mikli, keisari, 573, 602, 610.

— mærski, 629.

— rauði. 629.

— Sónas., jarl á Gautlandi, 628,

— Sörkviss., VII., Svíakonungr.

628.

— Sörkviss., mágr SverrisNoregs-

konungs, 628, 666.

Karlamagnús Magnúss., 503.

Katrín Ingad. (Svíakonungs) Stein-

kelss., 692.

Keldna-Valgerðr, sjá Valgerðr

Jónsd.

Keíilbjörn Ketilss., gamli, land-

námsmaðr, 304, 307, 598.

Ketill Dagss. ívarss., 710.

— Eyjólfss., 418.

— flatnefr, 693.

— Guðmundss., 454,

— Guðmundss,. prestr, 534.

— Hermundars. Koðranss., ábóti,

223, 530, 563.

Ketilss.þorlákss., 506, 540,564.

— Loptss. Pálss. (biskups) Jónss.,

539, 564.

— Pálss. (biskups) Jónss., 421,

564.

— Þorlákss., prestr og lögsögu-

maðr, 200, 310, 323, 383—

384, 438, 504—506, 536, 538.

539, 540, 542, 564.

— forlákss. Narfas., herra, 502.

— Þorsteinss. (rangláts) Einarss.,

Grundar-Ketill, 537, 538, 542,

564.

— Þorvaldss., 409, 547.

— Örlygss., gufa, 512. 514, 560.
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Kenneth IV., Skotakonungr., 603.

Kimbi, 345.

Kjallakr Hrólfss., 512. 554, 555.

560.

Klaus Witfos, sjá Witfos.

KlemensÁsmundars., kirkjuprestr,

721—722.

Klemet Aras. (á Reykjahólum)

þorgilss., 516, 561.

Kleppjárn þórólfss., gamh, 512,

560.

Kleppr þorvarðars., prestr, 214,

555, 568.

Klængr Arnþrúðars., Eyjólfss., 236,

239, 240—241, 535, 563.

— Björnss. þorvaldss., 327, 331,

332, 404, 408-409, 411, 437,

465.

— Skeggjas., 483.

— forsteinss., biskup, 208, 219,

516, 530, 534, 541, 561.

— |>orvaldss. Gizurars., 276, 809,

315-316, 323.

KlÖcher, etatsráð, 44.

Knjúkr, sjá Mýra—Knjúkr.

Knútr, prestr, 258, 268.

— Eiríkss., lávarðr, 631, 640.

— fundni, Danakonungr, 631.

— ríki, Danakonungr, 574, 647,

653, 688.

— Sveinss., helgi, Danakonungr,

631, 691.

Kock, A., 622.

Koðran Hermundars. Koðranss.,

223, 530, 563.

— Ormss. Hermundars., 529. 538,

562, 563.

— Svarthöfðas., 533.

Kolbeinn Arnórss.Kolbeinss., kalda-

Ijós, Staðar-Kolbeinn, 357—
358, 365, 373, 375.

— Arnórss. Tumas., ungi, 215,

312, 315-^317, 323, 325, 327,

329-330, 333-334, 353, 358

-359, 360-362, 365, 372-379,

381—383, 396, 402, 406-412,

416, 429, 434, 437-442, 444

-446, 449-456, 461-462,

464-465, 467, 520, 521, 550,

557, 558.

KolbeinnDufguss.,grön,337,364,437,

439-440, 446—448, 451—455,

457—459, 462, 465, 479, 549,

550, 567.

— Flosas. Valla-Brandss., 546,

566,

— Sighvatss. Sturlus., 249, 285.

327, 445.

— Tumas., 225, 227, 232—233,

236, 280—282, 299, 306, 321,

358^ 360—361, 421, 605.

— þórðars. (kakala) Sighvatss.,

551.

— þorgilss., á Borg, 710.

Kolíinna Einarsd. þorgilss., 526.

— Hallsd. Styrmiss., 528.

— þorgeirsd. Galtas., 528.

— í'orsteinsd. Jónss., 343.

— Þorvaldsd. Gizurars., 276, 323,

462.

— þorvaldsd.(Vatnsíirðings)Snorr-

as., 461.

Kolli þorlákss., 515, 561.

— þormóðss., í BjarnarhÖfn, 513,

517, 518.

KollrKjallakss., 512, 554, 560,567.

Kolr Kalas. SæbjÖrnss., 632.

Kolskeggr auðgi, 472.

Kolþerna Eyólfsd. (halta) Guð-

mundss., 540, 564, 568.

— Kleppsd., 214, 555, 568.

Konall Ketilss. (hörzka), 534.

— Sokkas., 534.

Konráð Gíslas., prófessor, 195, 197,

270, 411.

Konrad Maurer, sjá Maurer.

Krákr Hrafnss, Sveinbjarnars., 249.

— Ragnheiðars., 247—249.

Kristín Brynjólfsd., 727.

— Eyólfsd. (mókolls) Gíslas., 724.
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KnstínGíslad.(]ögn)anns)Hákonars.,

727.

— Gottskálksd. (biskups) Nikuláss.,

705.

— Ingad. (Svíakonungs) Stein-

kelss., 692.

— Sigurðard. Björnss., 703, 707.

709, 728.

— þorsteinsd. Finnbogas., 726.

Kristjánl., Danakonungr, 718,726.

— Skúlas., kammeráð, á Skarði,

99.

Kristrún farkona, 689.

Kriströðr, bróðir Haralds gilla, 689.

Krogh, smiðr, 42.

Kuuimundr, Gefðakonungr, 627.

Kægil-Björn, sjá Björn Dufguss.

Lafranz Kálfss., biskup, 551,' 691.

Lafrentz, amtmaðr, 13 — 14, 16, 139.

Lambi Þorbjarnars., 427.

Lambkár Gunnsteinss. Hallss., 528.

— Þorgilss. Gunnsteinss., ábóti,

225-230, 272, 273, 278, 286,

292, 297, 300, 302, 412, 438,

527, 528, 539.

Langebek, 248.

Lárus Pálss., kaupmaðr, 13.

Lassen, kaupmaðr áHóIminum. 62.

— , Jens, kaupmaðr á Hofsós, 24.

Lauga-Snorri, 425—426.

Lauritz Gottrúp, lögmaðr, 1, 28.

Leggr Torfas. Þorvarðss, prestr,

215, 555, 568.

— fóriss. (auðga)þorsteinss,, 215.

Leiðar-Orm.r, 418.

Leifr Eiríkss., heppni, 633.

Levetzow, stiptamtmaðr, 144—150,

164.

Lindahl, 146, 148.

Lindberg, málafærslumaðr, 95, 97,

99, 101, 102, 119.

Linus, 210.

MANNANÖFN.

Ljótr Hallss. (af Síðu), 516, 561.

— Mánas., Mána-Ljótr, 649.

Loðinn Sigurðss., 483.

öngull, af Hálogalandi, 623.

Loðmundr Sæmundss. (fróða) Sig-

fúss., 535.

Logi Stfgss., prestr, 661.

Lón-Einar, 515, 561.

Loptr Gíslas., 535.

— Guttormss.,ríki,3,612,637,692.

— Hálfdanars. Sæmundss.. 370.

— Helgas., 543. 565,

- Ketilss. Loptss., 539, 564.

— Markúss., 427.

— Ormss. Loptss., 3.

— Pálss. (biskups) Jónss., 275,

287, 320—321, 332, 359, 421,

424, 464, 539, 564.

— Svartss., 637.

— Sæmundss. (fróða) Sigfúss.,

prestr, 535, 540, 564.

— þórðars, Hallss., 543, 565, 640.

Lothar JI., í Lothringen, 597.

Loy, Niels, 58-61.

Lundar-Bjarni, sjá Bjarni Aras.

Arnas.

Lundgren, 570, 582, 589, 590, 591,

592, 597, 598, 599, 603, 630,

642, 648, 655, 675, 676, 679,

686, 688, 699, 700.

Lúther, Marteinn, 569, 677.

Lynge, kaupmaðr, IIL

Lær-Bjarni, 452.

Macbeth, Skotakonungr, 603.

Maga-Björn, 398—399, 544.

Magni, bóndi í Múla, 452—453.

Magnús, prestr í Aðalvík, 249,

—, Arnas., Pétrss., 3.

— Atlas., 486,

— Auðunnars. Saiómonss., 710—

711, 728.

— Björnss. Jónss., 704, 723.

— Brandss.. áSvalbarði,543,ð65.
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Magnús Einarss., biskup, 512, 513,

537, 560, 690.

— Einarss- Skúlas., prestr, 3—5.

— Erlendss., Orkneyjajarl, 690.

— Erlingss., Noregskonungr. 222.

— Gíslas., amtmaðr, 21, 36, 41,

54, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 74,

76, 77, 81, 83, 85, 96, 102,

140-141, 160.

— Gizurars.^biskup, 209,213,227,

278, 300, 306, 317, 318, 321,

322, 348, 402. 547.

— Guðmundss., prestr i Hjarð-

arholti, 516, 561,

— Guðmundss.(griss),góði,277,419.

— Hallss. (ábóta) Gizurars., 526.

— Hákonars.. lagabætir, Noregs-

konungr, 212. 281,314,496,498,

— Helgas. Lambkárss., 527.

— Húnröðars., 556, 568.

— Indriðas. Ámundas., 708, 728.

— Jónss.. 343.

— Jónss., prestr á Mælifelli, 3.

— Jónss. Magnúss., prúði, 704—

706, 709, 716.

— Ketilss., sýslumaðr, 97, 100,

116, 129, 167, 172.

— Markúss., prestr á Grenjaðar-

stað. 6.

— Ölafss.,berfætti,Noregskonungr,

622.

— Ölafss., góðí, Noregskonungr,

690. 729.

Ólafss., lögmaðr, 91, 93, 95, 96,

101, 170, 180.

— Ólafss. (stiptamtmanns) Ste-

fánss.. Stephensen, konferenz-

ráð, 91, 112, 132, 152, 157.

— Pálss.Sölvas., prestr, 274, 513,

560.

— Salómonss. Magnúss., 711, 728.

— tölusveinn, 402—403.

— Vigfúss. þorsteinss., 726, 727.

— í>órðars., 249.

— Pórðars.SöÍvas., prestr íReykj-

aholti, 512, 560.

Magnús þórðars. Þóriss., prestr, 519.

— þorkelss,, í Skriðu, 703, 704,

709, 728.

— þorlákss., á Melum, 512, 525,

529, 562.

— forsteinss.Hallss.(afSíðu),690.

Mála-Björn, 163.

Málfríðr, drottningValdamars Garð-

akonungs, 640.

— Árnad. (frá Aski), 640.

— Haralds. (Mstislavs) d. Valda-

marss., 640.

— Torfad. (riddara) Aras., 726.

Mána-Lj6tr, sjá Ljótr Mánas.

Már Atlas. (rauða) Úlfss., 515, 560

— Bergþórss. Máss., 541, 564.

— Finnss. Hallss., prestr, 564.

— Guðmundss. Bergþórss., prestr,

540, 542—543, 558, 559, 568.

— Húnrööars., 540, 558,559,564,

568.

— Illugas., 515, 561.

— kumbaldi, 429—430.

Margrét (Dagmær), drottning Valda-

mars sigursæla Danakonungs,

642.

— (Friðkolla) Ingad.(Svíakonungs)

Steinkelss., 622, 692.

— Sæmundard. Jónss., 351, 357

—358.

— Vigfúsd. ívarss., 617,

— þorbjarnard, i^ergss,, 545, 566.

~ þorleifsd. Marteinss., 552, 567.

Marius, Gajus, 654.

Markus Pahl, sjá Pahl.

Markús, maðr þóruþorsteinsd., 726.

— Gíslas., á Rauðasandí, 247,

535, 563.

— Magnúss., 249.

— Skeggjas., lögsögumaðr, 554,

567, 665, 691.

— Sveinbjarnars.. sterki, 249.

— þórðars., á Melum, 512, 513,

524—525, 540, 554, 562, 567.

Marteinn Einarss., biskup, 714.

— RÖgnvaldss.,s}'sIumaðr, 726, 727.
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Martini, jústizráð, 136.

Maurer, Konrad, 203, 472, 604, 700.

Meldahl, amtniaðr, 153—154.

Melkólfr, þræll Otkels, 687.

Merar-Eiríkr, 17.

Michael Skibsted, sjá Skibsted.

Mittlánder, vefari, 36.

Mjaðveig Mánad., 685.

Mjöll Snæsd., 645.

Molíke, greifi, 72, 77, 174.

Mstislav, sjá Haraldr Valdamarss.

Mullenhoff, 595, 654, 663.

Muller, P. E., 198, 199, 224.

Munch, P. A., 432, 498, 570, 590,

615, 628, 634, 646, 666, 673,

675, 679, 683, 688, 691, 699.

Mýra-Knjúkr Í*orvaIdss., 519, 561.

Mæfa þorvarðsd. (stórhöggva) Ás-

geirss., 553, 567.

Mær, systir Blót-Sveins Svíakonungs,

642, 664.

Mörðr Eiríkss., 445, 466.

— úrækja, 646.

Narfi Ivarss., ábóti, 707, 728.

— Sigurðss., frá Bjarnarhöfn, 707.

— Suorras. Hiínbogas., 214, 497,

516, 517, 519, 525, 561, 562,

— Snorras. Narfas., 497, 505—

507, 540, 564, 730.

— þorvaldss., áGeirröðareyri,707.

Nereiðr, móðir þorkels kröflu, 644.

—
,
systir Sigurðar Orkneyjajarls

Hlöðverss., 644.

— Styrmisd., 644.

Neriðr, lendr raaðr a Upplöndum,

644.

— (Neri) sínki (gamli), jarl, 644.

Nestor, sagnaritari Rússa, 618, 620,

624, 628, 640, 666.

Niels Loy, sjá Loy.

Nielsen, 0., dr., 570, 578, 582,

585, 587, 590, 593, 597, 598,

603, 606, 607, 612, 620, 621,

623, 632, 634, 635, 637, 641,

642, 654. 656, 659, 668, 671,.

677, 679, 699.

Nikulás. biskup í Vik, 250.

— Oddsso í Kalmanstungu, 366,.

453-454, 502, 547, 566.

— Sveinss., Danakonungr, 622.

— þorsteinss. Finnbogas., 726.

Njáll, biskup i Sfafangri, 688.

Noreen, A., 611, 630, 700.

OddbjÖrn þorkelss. (háks)forgeirss.,

526.

Oddi, smbr. Oddr.

— Grímss., frá HöfÖa, 541.

— Ketilss. (gufu) Örlygss., Ýrars,,

512, 514, 515, 560.

— Snæriss. þóroddss., 515, 516,

524, 560, 661, 562.

— Steindórss. Oddas., 524, 562,

— þórarinss.(króksfirðings) Króks-

fjarðars., 520.

— þorbjarnars., Bitru-Oddi, 523,

524, 562.

— í^orgilss., prestr, 534.

Oddleifr Geirleifss., 518, 519.

— í'órðars. (krákunefs) þorvaldss.,

519, 561.

Oddny (-rún) Brodd-Helgad., 667.

— Jónsd, Árnas. 3, 4, 7.

~ Jónsd. Einarss., 705, 716.

— Magnúsd. Þórðars., 512, 560.

— Skúlad. (landfógeta) Magnúss.,

167.

— Torfad., kona þorvarðar prests

Kleppss., 214, 555, 568.

— Torfad. forvarðars., 215.

Oddr, smbr. Oddi.

— Álas. (auöga) Oddss., 550, 567.

— Einarss., biskup, 665.

— Einarss., bóndi, 41.

Oddr Gizurars., prestr, 523.

— Jósepss., 217.

— Magnúss.,landþingsskrifari, 13,

— Pétrss., prestr í Stafholti, 725.

— Salómonss. Magnúss., 711, 728.
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Oddr Snorras., inúnkr, 524, 562.

— Stefánss., Stephensen, nótaríus

og klaustrhaldari, 101, 152.

— Jíórarinss., Jónss., 340—344,

347, 353-357, 359, 360, 364,

367-368,370-371, 459—460,

466, 475, 637, 729—730.

— þórðars., leppr, lögmaðr, 709.

— {>orsteinss.,prestríTröllatungu,

713-714, 715.

Óöinkár Tókas., 630.

Ófeigr grettir, 596.

— fórólfss., 514, 560.

-Ólafr, af Steini, 464-465.

— , i Æðey á ísafirði, 711,

— ,
Liösmannakonungr, 208.

—
,
neskonungr, 596.

—
,
Suðreyjakonungr, 228.

— Eiríkss., sænski, Svíakonungr,

648.

— feilan, í Hvammi, 573, 659, 687.

— Geirmundars., lóni, yngri, 715,

718, 719.

— Gottskálkss., sjá Ólafr Jónss.

Einarss.

— Guðmundss. Andréss., 715.

— Gunnarss. Eyjólfss., 723.

— Hanness., Björnss., 705, 716.

— Haraldss.,helgi,Noregskonungr,

298, 365, 617, 635, 646, 690.

— Haukss. þorgilss., 547.

— Hjörleifss. Gilss., ábóti áHelga-

felli, 265—266, 270, 522.

— Höskuldss., pái, 515, 560.

— Jónss. Einarss., 705.

— Jónss. (í Möðrufelli) Eyjólfss.,

345, 532, 563, 730.

— kváran, herkonungr, 687.

— Leggss., svartaskáid, 215, 555,

568.

— Marteinss., staði, 552, 567.

— Óddss., 730.

— Ólafss., Fagradals-ÓIafr, 715.

— Stefánss., Stephensen
,
stiptamt-

maðr, 43, 52, 71, 91, 102, 127

-129, 139,141, 146, 150-151,

153—159, 164—167. 171. 172.

178.

Ólafr Svartss., 547.

— Sölvas., prestr að Helgafelli,

219, 513, 529, 541, 560, 564.

— tottr, 317, 547—548, 554, 666.

— trételgja, 655, 659.

— Tryggvas.jNoregskonungr, 604,

612, 639.

— "Þóröars., hvítaskáld, 212,311,

313, 337—338, 395, 398—399,

402, 422-423, 466, 477. 479.

— íorgeirss.. 217.

— í>orIeifss., tóni, eldri, 719.

— |>orsteinss. (rangláts) Einarss.,

531.

Oleg, konungr í Garðaríki, 612.

Óieifr hjalti, landnámsmaðr, 601,

613,

— Ingjaldss., hvíti, konungr, 577,

603, 625-626, 651.

Olga, drottning i Garðaríki, 612.

Óli, smbr. Áli.

— Engilbrechtson, 54.

— Henckel, 91.

— Oddss., auðgi, 648.

— Svaríhöfðas., 550, 567.

Olrik, A., 676.

Ólsen, sjá Björn Magnúss., Ólsen,

Ólöf, smbr. Álöf.

— Björnsd, GuÖnas., 716.

— Loptsd. (ríka) Guttormss., stor-

ráða, 703, 711, 712, 715, 717

—719.

Ordulfr, hertogi á Saxlandi, 690.

Ormr Björnss.þorvaldss,, 315—316,

443-444, 449.

— Eyjólfss. Egilss., kapalín, 541,

564.

— Fornas., 535, 563.

— Fúsas., sjá Ormr Vigfúss.

— Herjólfss., ánauðgi, 546, 566.

— Hermundars. IUugas., 528, 529,

562, 730.
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Ormr Jónss,,yngri,Svínfellingr, 271,

357-359, 396, 407, 470-472.

— Jónss. Loptss.. 275, 322.

— Jónss. Sigmundars., eldri. 383.

— Koðranss , frá Giljá, 528, 553,

562. 567.

— Koðranss.Hermundars., prestr,

530, 563,

— Koðranss. Ormss., prestr, 529,

533, 563.

— Loptss. (ríka) Guttormss., 3.

— Ragnheiðars., 537, 538, 563.

— Sverriss., prestr, 665.

— Úlfss. (hvassa), auðgi, 546, 566.

— Vigfúss., í Eyjum, 724.

Órækja Snorras. Sturlus., 247. 249,

312, 315, 331—333, 339, 373,

879, 398-403, 405-411, 414,

416, 422-423, 433—436, 437,

444, 454, 464-465, 508, 521,

549.

Ósk þorvarðard. (auðga) Ásgrímss.,

372-374, 543. 565.

Oskold (Höskuldr), höfðingi, 587,

620-621.

Ossían, 595.

Ósvaldr Yxna-þóriss., 578.

öttar snoppulangr, 455.

— svarli, 579.

Otkell Skarfss.. 687.
j

Otto, 51.

Ovesen, sjá Pétr Ovesen,

Pahl, Markus, kaupmaðr, 48—51,

97—98.

Páll, postuli, 248.

— Bárðars., úr Ogri, 444.

— Bjarnas., 690.

— Bjarnas., Vídalín, 161.

— Björnss., 110.

— gaddr, 562.

— Hallss., Gunnsteinss., prestr,

403, 406,438, 524,525,526, 562.

— Jónss., biskup, 215, 279—280,

290, 303, 421, 432,538,548, 564.

Páll, Jónss., Vídalín, lögmaðr. 28,

84, 46, 90.

— Jónss. Magnúss., á Staðarhóli,

704, 705, 708, 723, 728.

— Ketilss., prestr i Hvammi, 195.

— Ketilss. Loptss., 539, 564.

— Klemenss., 721.

— Kolbeinss. (kaldaljóss) Arnórss.,

319, 336-337, 341, 343, 349,

853, 355—359, 361, 363, 370

-373, 375, 382—383.
— Loptss. Pálss., 399, 539, 564.

— SÖlvas., prestr í Reykjaholti,

220, 222, 223, 513, 533, 543,

560. 690:

— þórðars. þorvaldss., 219—220,

231.

— þorleifss. Björnss., 708.

Pálmi Henrikss. Gíslas., 649.

Pálnatóki, 630, 649, 731.

Pálnir, jarl. 649.

Petersen, N. M., 199.

Pétr, í Vaðli á Barðaströnd, 713,

728.

—
,
postuli, 210.

— Bárðars. Snorras., 216, 523.

— Einarss. Snorras., 716.

— Loptss. Ormss., 3.

— mikli, 177.

— Ovesen, kaupmaðr á Hofsós,

18, 56—57, 62.

— Pálss. Jónss., 704, 723.

— Snorras., í Skógarnesi, 520,

523. 561.

— Sveinss., 444.

Pingel, amtmaðr, 24, 81, 83-84,

139—140. 159.

Plessen, formaðr í kammerkollegí-

inu, 10.

Pontoppidan, 78, 83, 85, 95, 109.

—
. jústizráð, 136.

Prest-Jóan, 459.

Prest-Oddr, 217.

Prsestö, skipstjóri, 117.
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Rafn, sjá Hrafn.

Ragna Auðunnard., Salómonss., 710.

728.

Ragnar loðbrók, konungr, 636, 651,

664, 667.

Ragnfríðr Skúlad. (hertoga) Bárðars.,

592.

Ragnheiðr Arnórsd. þorkelss., 537,

563.

— Aronsd.Bárðars., 246,248,253.

— Eggertsd. (lögmanns) Hanness.,

706.

— Pétrsd. Pálss., 723.

— þórarinsd. (sýslumanns), 161,

167—168.

— þórhallsd., 547. .

Ragnhildr Barkard. Grímss., 547.

566.

— Hallsd. Eldjárnss., 530, 563.

— Jónsd. þorbjarnars., 708, 715,

728.

— Karlsd,, 612.

— þórðard., 724.

— þorvarðard. Lopíss., 617.

RaiidahnFilippusd. Sæmiindss.,637.

Rani, sjá Hrani.

Rannveig Marðard., 585,

— Sigurðard., í Bjarnanesi, 14.

— Sigurðard. þóriss., 613.

— Skúlad. (landfógeta) Magnúss.,

161.

— Teitsd., 568.

— Úlfhéðinsd. KoUas., 513.

— þórðard. Hallss., 543, 565.

Rantzau, stiptamtmaðr. 39, 161.

Reventlow, greifi, 125, 136, 174.

Roderich. konungrVestgota áSpáni,

618.

Roðgeir Álfss.. 411.

Rosamunda Kunimundsd. (Gefða^

konungs), 627.

Roþfos, á Gotlandi, 593.

Runólfr Dálkss. ^orsteinss., prestr,

529, 534. 541, 543, 564.

— Ketilss. (biskups) þorsteinss.,

529, 534, 541, 543, 563, 564,

730.

Runólfr Sigmundars., ábóti. 546.

— Sighvatss., áhóti, 539.

Rurik (Hrærekr), stofnandi Garða-

ríkis, 612. 618, 624.

Rútr, sjá Hrútr.

Rydberg, Victor, 572, 585, 601,

610, 620, 621, 633, 637, 642,

644, 650, 655, 670, 685, 699.

RÖgnvaldr, Mærajarl, 659,

— Illugas. Bergþórss., 557, 568.

— knaphöfði, konungr, 596.

— Kolss., kali, Orkneyjajarl, 632.

Rön, 51.

Salbjörg Ketilsd.. 526.

Salgerðr Erlendsd., 550.

— Jónsd. Sigurðss., 550. 567.

Salómon Ámundas. (smiðs), 714.

— Brandss., í Kalmanstungu. 709.

— Guðmundss. Salómonss., prestr

á HúsafelH. 714.

— Jónss. Salómonss., prestr á

Mosfelli, 714.

— Magnúss. Auðunnars., prestr,

710-712, 720-721, 728.

Sámr Magnúss.. 526.

~ Pálss. Hallss., 438, 526, 562.

— Símonars., prestr, 249, 526,

562.

Sanda-Bárðr, sjá Bárðr þorkelss.

Saura-Sveinn, 505—506.

Saxi, sagnaritari Dana, 575, 591,

601, 604, 605, 610, 611, 619,

620, 628, 647, 650, 655, 659,

664, 666, 678.

Scheving. sjá Davíð Scheving.

Schimmelmann, greiíi, 136.

Schou, ríkisráð. 136.

Schöning, G.. 198.

Segestes, CherúskahÖfðingi, 657,

Segimerus, bróöir Segestess Cher-

úskahöfðingja, 657.

Segimundus Segestess., 657.
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Sesselja, kona þorsteins Finnbogas.,

726!

— Sigurðard., (Eggertsd.), 705.

Sigfús Loðmundars. . prestr. 540, 564.

— Sigmundss., 693.

Sighvatr Böðvarss. þórðars., 349—
350. 475, 494, 506.

— rauði. 693.

~ Runólfss., djákn. 436.

— Sturlus. (í Hvammi) þórðars.,

216, 221, 246, 249,258, 267-

268, 273-274, 277, 281-283,

284. 300, 305, 306, 311, 321

—324, 327, 339, 359, 373, 386,

392, 395-397, 403, 415-419,

421, 424, 429, 434, 436, 442,

445-446, 463-464, 469, 516,

521, 532, 546, 548, 549, 551,

566.

— Sökkólfss. Fornas., 535. 563.

— Tumas. Sighvatss., 453.

— þóröars., skáld, 635, 690.

Símon knútr, 409, 444—446, 451, 631.

— Þorgrímss., Özurars., 526.

Sigmundr Gunnarss., 398.

— Gunnarss, Eyjólfss., 723.

— Sigfúss., 693.

— Sighvatss. (rauða), 693.

— snagi, 263, 268.

— Snorras. Narfas., 399.

Signý Guðmundard. (dýra) þor-

valdss., 543, 565.

Sigrfljóð, konaí Jökulfjörðum, 731.

Sigríðr Andrésd, Guðmundss., 722.

— Arnórsd. Tumas., 280.

— Daðad. Bjarnas., 716.

— Hafþórisd., 262.

— Hallsd. Hrafnss., 531, 542, 545,

563. 565.

— Jónsd. (prófasts í Laufási), 167.

— Magnúsd. Einarss., 23.

— Magnúsd. (amtmanns) Gíslas.,

151.

— Sighvatsd. Sturlus., 442, 546,

566.

MANNANÖFN.

Sigríðr Snorrad. (goða) forgrímss.,

513, 518.

— Tostad., stórráða, 659.

— Tumad., 358.

— þórarinsd,, 560.

— þorláksd. (auðga) Ormss.. 537.

— þorleifsd. Pálss., 716.

— þorsteinsd., 719.

— þorvarösd. þorgeirss., 568.

Sigtryggr silkiskegg, 669, 687.

Sigurðr Auðunnars., 709.

— Bergþórss., Máss., prestr, 541,

564.

— Björnss., á Svalbarði, 703. 707,

728.

— Brynjólfss. Sigurðss., 723.

— Einarss, Skúlas., 7.

— Fáfnisbani, 607, 615, 636, 657,

658, 663, 664.

— Finnbögas. (lögmanns) Jónss.,

726.

— Guðmundss., lögmaör, 704.

— hjörtr, 601, 615.

— Hlöðverss., Orkneyjajarl, 603,

635, 644, 687.

— hringr, konungr, 618,

— Jónss. Aras, prófastr á Grenj-

aðarstað, 3, 723.

— Jónss. (á Ljósavatni) Magnúss.,

704.

— Jónss. Magnúss., á Reynistað,

704, 705.

— Jónss. Loptss., 550.

— kerlingarnef, 219.

Magnúss., Jórsalafari, Noregs-

konungr, 640.

— Oddss., 721.

— ormr i auga, 631.

— Ormss., frá Svínafelli, 226,

227, 278, 280, 284, 299, 304,

305, 358, 543.

— Pétrss., sýslumaðr, 154, 169.

— Salómonss. Magnúss., 711, 728.

— seli, 462.
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Sigurðr Sigfúss., 693.

— Sigurðss., landþingsskrifari, 91,

93. 95, 96, 100.

— slembidjákn, 517.

— sollr, 481.

— Stephanss,. hiskup á Hólum,

152.

— Tryggvas., 669.

— vegglágr. 454.

— Vigfúss., sýslumaðr, 41.

— Þóriss. (hunds), 513.

Sigvaldi langalíf, 701.

Sigvarðr fjettmarss., hiskup, 314.

315, 332, 336, 445, 449, 658.

Stjörnu-Oddi; 618.

Skáld-Hallr, 863^364.

Skáld-Hrafn, sjá Hrafn Önundars.

Skallagrímr Kveldúlfss., 514, 553,

567.

Skarð-Snorri, sjá Snorri Narfas.

Snorras.

Skapti Loptss., prófastr að Setbergi,

658.

— þórarinss., prestr, 533.

— þóroddss., lögsögumaðr, 596,

658.

Skarphéðinn Véfröðars., 694.

Skeggi, úr Alviðru, 439.

— Brandss. þorbjarnars., 529,

— Fenkelss., prestr, 533.

Skeljavíkr-Gunna, 714.

Skibsted, Michael, 51, 74,

Skíði þorkelss., á Kvennahváli, 399,

521.

Skjálmr hvíti, 671.

Skúli, jarl í Garðaríki, 659.

— Bárðars., jarl og hertogi, 263,

422, 423, 430, 576, 592, 594.

— Egilss. Hriflus.. 553, 554. 555.

567.

— Einarss. þórarinss,, 716.

— herkja, 660.

— Jörundars., 659.

— konungsfóstri, 659.

— Magnúss., prestr í Goðdölum, 4.

Skúli Magnúss. Einarss., landfógeti,

3—22, 24, 25, 32, 34-48, 50

—64, 68—74, 76—89, 91, 93,

95-105, 107, 108, 111-113,

116—120, 125, 127, 129, 130,

233. 134, 138-187, 660.

— Magnúss., sýslurnaðr, 99.

— Þorsteinss,, undan Hrauni, 659.

— þorsteinss. Egilss., 553, 567,

659.

Sky]i Hálfdanars. (gamla), 658.

— Lofðas., 658-659.

Skæringr Hróaldss., 390.

Sköglar-Tosti, 659.

Sléttu-Björn, 693—694.

Snjáiaug Ásmundard.Í'órðars., 713,

714, 728.

Snjár gamli, 661.

Snor ri,fyrri maðrArn þrúðar Fornad.,

240, 535, 563.

—
,
Hlíðarmannagoði, 660.

— , í Skógarnesi, sjá Snorri Bárð-

ars. Snorras.

—
,
prestr, 258, 268.

_ Álfss. (úr Dölum), 660.

— Arnþrúðars., Snorras., 236,237,

240, 535, 563.

— Bárðars, (svarta) Altas., 519.

— Bárðars. Snorras., 216, 523,

561.

— Halldórss. Snorras., 528, 562.

Húnbogas., lögsögumaðr, 208,

214, 516, 517, 525.

— Illugas., 533.

— Ingimundars., 539.

— Jörundars. íorgilss., 513, 514,

560.

— Kálfss., á Mel 1 Miðfirði, 490,

540, 558.

— Kálfss. Snorras., 490.

— Loptss. Markúss., 427.

— Magnúss. (prests í Aðalvik),

249, 398.

— Magnúss. þorlákss., á Melum,

512, 525, 562.
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Snorri Markúss. í>órðars., á Melum,

200, 540, 554, 564, 567.

— Narfas. Snorras,. lögmaðr, 507,

540.

— Narfas. Suorras., Skarð-Snorri,

prestr, 200, 201, 206, 214,

383, 407, 412, 424, 497, 505.

516, 518. 519, 521, 540.

— Oddas. Steindórss., Há-Snorri,

524, 562.

— Pálss. Hallss., Eyrar-Snorrij

526, 562, 730.

— Steinss., 407.

— Sturlus. (í Hvammi) þóröars.,

213, 214, 216, 221—223, 246,

274, 306, 311—312, 315—317,

328, 331, 359, 360, 393, 395

—899, 402, 405-408,411, 418,

415-416, 419-425, 429, 430,

433, 435-436, 444-446, 458,

471-472, 513, 530, 552, 553,

554, 557, 563, 619, 621, 655,

660.

— Sturlus. (lögmanns) fórðars.,

311, 314, 460, 495.

— þórálfss., 451.

— þórarinss., bláhattr, 527.

— J>orbrandss., 660.

— þórðars. (frá Höfða), 660.

— þórðars., undan Felli, prestr,

438, 520, 521, 522, 561.

— þóröars., Gilss., 519, 520, 561.

— þórðars. þorvaldss., 219. 519,

561.

— þorgrímss., goði, 512, 513, 515,

528, 560, 562, 626, 660,' 662.

— þorvaldss. Guðmundars., 543.

565.

— þorvaldss.(Vatnsfiröings)Snorr-

as., 324, 422, 425—428.

— þorvaröars. Kleppss., prestr,

215.

Snælavig Högnad. (auðga) þormóðss.,

530, 554, 563.

Snærir fóroddss., 515, 524, 560,

561, 562, 665.

Sofía, móðir Lopts ríka Guttormss.,

692.

Sókrates, 193.

Solveig Arad., 715,

— Björnsd. (ríka) þorleifss., 710,

716, 717, 718, 720.

— Hálfdanard. Sæmundss.. 370

— Hálfdanard.(gulUannar)SöIvas.

,

655.

— Jónsd. Loptss., 357—358.

— Loptsd. Helgas., 543, 565.

— Ólafsd. Marteinss., 552, 567.

— Sæmundsd. Jónss., 322, 396,

405, 521.

— þorsteinsd., 711.

SólvörÁsgrímsd.þórhallss., 557,568.

Spakböðvar Öndóttss., 531, 730.

Spendrup, sjá Jens Spendrup.

Staðar-Böövar, sjá BöÖvar þórðars.

Sturlus.

Staðarhóls-Páll, sjá Páll Jónss.

Magnúss.

Staöar-Kolbeinn, sjá Kolbeinn Arn-

órss., kaldaljós.

Stampe, generalprokurör, 44.

Starkaðr, af Stafafelli, 585.

— gamli, 677.

— kjappi, 263.

Steenstrup, Johannes, 613, 628,

649, 699.

Stefán Björnss., 379.

— helgi, Ungverjakonungr, 597.

— Ólafss., Stephensen, amtmaðr,

152.

— þórarinss., amtmaðr, 152.

Steinar Svertiugss. þorleifss., 408,

549, 566.

Steindór Finnss., sýslumaðr, 96,

169-170.

— Gislas., 715, 716.

— (Bitru-) Oddas. þorbjarnars.,

524, 562.
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Steindór þorlákss., frá Eyri, 515,

518, 561.

Steingrimr, í Tröllatungu, 523, 562.

— Jónss., Liskup, 708.

Steini forvarðss., prestr, 533.

Steinkell Rögnvaldss., jarl, 622.

Steinn Aras., 877.

— Jónss., biskup, 7, 18, 20.

— xnjöksiglandi, landnámsmaðr,

537.

Steinólfr lági, 514.

— Jórgautss., 519, 561.

Steinunn Arad. (á Reykjahólum)

þorgilss., 516, 561.

— Bjarnad. (landlæknis) Pálss.,

167.

— Björnsd. Svarthöfðas., 466.

— Björnsd. (prófasts) Thorlacius's,

14—15, 159, 167, 171.

— Brandsd. þórhallss., 544, 565.

— Guðbrandsd. (biskups) þor-

lákss., 8.

— Hannesd. Björnss., 705.

— Hrafnsd. Sveinbjarnars., 447,

465, 550.

— Jónsd. Magnúss., 704, 705, 706,

723.

— Jónsd., Sigmundss., 471—472.
— Ólad. Svarthöfðas., 550, 567.

— Pétrsd. (1 Vaöli), 713, 728.

— Sturlud. (i Hvammi) fórðars.,

544, 565.

— þórðard. Oddleifss., 519, 561.

— forgilsd. (skarða) BÖðvarss.,

557, 568.

SteinvÖr Sámsd. Símonars., 526.

— Sighvatsd. Sturlus., 449.

— forsteinsd. Aras., 516, 561.

Steinþór, sjá Steindór.

Stephensen, sjá Björn Ólafss.,

Magnús Ólafss., Oddr Stefánss,,

Ölafr Stefánss. og Stefán Ólafss.,

Stephensen.

Stígandi, erkibiskup í Kantaraborg,

66L

Stígr, bóndi að Ljósavatni, 661.

— hvítaleör, 661.

Storm, Gustav, 210, 320, 570, 597,

604, 611, 632, 693, 699.

Straumfjaröar-Halla, 719.

Sturla Báröars. Snorras., 216, 247,

249. 429.

— Kalmanss., goði, 622.

Sturla Sighvatss. Sturlus., 214, 246,

254, 257, 258, 260—262, 265

-269, 273—274, 306, 317-

318, 321, 322, 324 - 329, 331,

359, 386, 395—397, 403—405,

413-^414, 416, 420-422, 424

-426, 429-433, 436, 445-
446, 508, 520, 625, 526, 544,

549, 550, 556, 557, 562, 591.

— þjóðrekss., 213, 556, 662, 730.

— fórðars. Gilss., Hvamm-Sturla,

212, 213-224, 305-306, 384,

389, 392, 435, 463, 513, 514^

515, 516, 519, 620, 523, 524,

530, 537, 542, 543, 544, 548,

551, 554, 566,

— þóröars. Sturlus., lögmaör, 197

-204, 211-213, 223—224,

230-231, 242-243, 244, 250

—252, 256, 260-266, 270, 272,

273, 275- 282, 285, 286,289,290,

292, 294, 295, 297, 300-302,

304-307, 311-317, 319, 321

—331, 333, 336-339, 342. 844

—345, 349-350, 352-353,

372-374, 381, 385-388, 390

-437, 438—443, 445—448,

456, 459-460, 464, 466, 471,

472-488, 485, 487—488, 490,

492, 494—500, 502-503, 505,

508, 520, 521, 522, 525, 527,

549. 558. 562, 729.

Styrbjörn Svíakappi, 662.

Styrmir Hermundars. Koðranss.,

530, 563.

— Hreinss.Hermundars., 528,529,

562.
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Styrmir Káras., fróði, 422, 425.

~ þorgeirss., að Ásgeirsá, 528.

— þóriss., í Bjarnastaðahlíð, 546,

566.

Stöylen, Bernt, 570, 698, 730.

Sumarliði Sigurðars. íOrkneyjajarls)

Hlöðverss., 635.

Svafnir, konungr á Sváfalandi,

662.

Svalbarðs-Siggi, sjáSigurðrBjÖrnss.

Svanhildr Sigurðard. (Fáfnisbana),

663, 664, 667.

Svanhvít. 664;.

Svanlaug. kona Ragnars^loðbrókar,

664.

SvarthÖfði Arnbjarnars., 5S3.

— Dufguss., 321, 401, 409, 412,

437, 439—440, 447—456, 459

466, 479, 549, 550. 551, 567,

729-730.

Svartr, sem forgjÖrt var á Hellu,

714.

— Þórðars., skáld, 712, 713, 714,

728.

— þorleifss. Svartss., 712.

Sveinbjörn Bárðars. (svarta) Atlas.,

248, 519, 526, 561.

— Egílss., dr., skólameistari, 197,

665.

— Hrafnss, Sveinhjarnars., 249,

Sveinn Alfífus., "Noregskonungr.ö^^,

— Bergþórss., 552, 567.

— Björnss., 552, 567.

— eldboðungr, 363.

— Hákonars., jarl, 616, 664.

— Pálss.. læknir, 171.

— Pétrss., spaki, hiskup, 725.

— Skúlas., prestr, 199—201, 224,

498, 505.

— 'Snorras., sjá Sveinn Pétrss.

— Sturlus. (í Hvammi) Þórðars.,

217, 219, 231, 418, 463, 541^

548.

— Sölvas., lögmaðr, 41, 63, 129,

180.

MáNNANÖFN.

Sveinn tjúguskegg, Danakonungr,

604, 649.

— Úlfss.. Danakonungr, 586, 601,

681. 688, 691.

— þórólfss., 519, 561.

Sverrir, Noregskonungr. 208—209,

213, 229, 628, 665, 666.

Svertingr Grímss.. 542. 565.

Svipdagr (Eiríkr málspaki), 621.

— þorleifss. (skeifu), 408, 413,

443. 521. 548, 549. 566.

Sæbjörn þorleifss. (spaka\, 632.

Sæmundr Haraldss., 352.

— Hólm, prestr, 181.

— Jónss. Loptss., í Odda, 226,

275, 280, 304, 305, 306, 350^

357—358, 367-368, 370-371,

418, 436, 496. 547, 566.

— Ormss. Jónss., 469—471.
— Sigfúss. Loðmundars., fróði,

prestr í Odda, 540, 546, 564,

566.

— forsteinss., 703, 728.

Sæunn Indriðad. Ámundas., 707,

709, 728.

Sökkólfr Fornas., 535, 563.

Sölvar Sölvas. (gamla), 655.

Sölvi gamli, úr Sóleyjum, 655.

— Hrólfss., 512, 513, 560.

— Magnúss., 513, 560.

— Sölvarss. Sölvas., 655.

Sörkvir, BaglahÖfðingi, 666.

— Árnas., lögmaðr í þrándheirai,

666.

— karl, 628, 666.

— Kolss., Svíakonungr, 628.

Sörli, erkihiskup, 668.

— Brodd-Helgas., 667.

— Jónakrss., 667.

— Teitss. Odds., 667.

Tacitus, sagnaritari Rómverja, 590,

606, 607, 621, 624, 657, 671.

Teitr Bessas,
,
biskupsefni, 279—280,

291-292.
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Teilr Björnss. Jónss., 705, 723.

— Einarss., lögsögumaðr, 313,

338. 348, 411.
i r

— Eiríkss.. í Ásgarði, 715.

— Fúsas,, (Vigfúss.), 724.

— Haukss., preslr, 239.

— ísleifss. (biskups) Gizurars.,

305-308.

— Kelilbjarnars., 598.

— Oddss. Gizurars., 667.

— Styrmiss., 451—453.

— í'orvaldss. Gizurars., 276, 323.

Tertullianus, 210.

Theodebert Theoderichss., Ástras-

íukonungr, 619.

Theoderich Hunerichss., 693.

Thodal, stiptamtmaðr, 100, 116,119,

120, 132—134, 141-144.

Thomsen, sjá Grímr Thomsen.

— . V., 621. 623, 639, 640. 676. 700.

Thorarensen, sjá Bogi Thorarensen.

Thorlacius, sjá BjÖrn Thorlacius.

Thoroddsen, sjá þorvaldr Thorodd-

sen.

Thoroddi, sjá þórðr þóroddss.

Tholt, greifi, 72-73, 174.

Thrasamund Gensoss, 693.

Tindr Hallkelss., 667.

Tjörfi þorgeirss.tLjósvetningagoða),

668.

Tofte, þjónn hjá Dreese landfógeta,

24.

Tóki, afi Vagns Ákas., 649.

— Gormss., jarl, 630, 649.

Tómas Ragnheiðars., l>órarinss.,

úr Selárdal, 229, 246-249,

252, 253, 462.

Torf-Einar, jarl, 659, 668.

Torfi Aras., riddari, 701, 726,

— Bjarnas. Bjaruas.. prestr, 546,

566.

— Finnss., prestr, 716.

— Fúsas. Brú(n)mannss., 716,717.

— Guðmtindars.,preslr, 424—425,

520.

Torfi |>orsteinss. Finnbogas., 726.

— |>ocvarðss. Kleppss., prestr,

215, 555, 568.

Torfæus, sjá f>ormóÖr Torfas.

Tosti Guðinas., jarl, 649, 659.

Tumi Bersas. Vermundars.. 375.

— Kolbeinss.. 358.

— Sighvatss,, 254, 257—260, 264,

267, 280. 283-284, 291, 315,

321, 376—379. 405—406, 408,

442—443, 449, 452—453, 462,

505.

Uðr, sjá Unnr.

Uldall. hæztaréllarmálafærslumaðr,

85.

Úlfhéðinn Gunnarss. þorgrímss.,

lögsögumaðr, 530 532, 559,

562, 563.

— Kollas, 513 5i7, 518. 532.

— Véfrööars., 694.

Úlfheiðr Eyjólfsd. íhalta) Guð-

mundss., 541, 564.

— Gunnarsd., 513, 517.

— Runólfsd. Ketilss.. 529, 541,

563, 564, 730.

— þorsteinsd. Finnbogas., 726.

Úlfhildr Ólafsd. (helga) Haraldss.,

690.

Úlfr af Dunga, herra, 551.

— Grímss, 512, 560.

— hvassi, 546, 566.

— skjálgi, 515.

— þorgilss. (sprakaleggs), jarl.

659.

Úlfrún Játmundard. (Englakon-

ungs). 678.

Ulphilas (Vulfila). Gotabiskup. 670.

Unger, G. R.. 492.

Uiinr ívarsd.. djúpúðga, 577.

— Ketilsd., djúpauðga, 577, 598,

603. 687.

— Snorrad. (goba) þorgrímss.,513.

^ Vermundard. Kolbeinss., 710.

49
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Unwan, erkíbiskup í Brimum, 646.

Úrækja, sjá Órækja.

Vagn Ákas.
,

Jómsvíkingr, 649,

670-671.

Valahraban, Gotakonungr, 650.

Valdamar Jarizleifss.. 640.

— Knútss., Danakonungr, 575,

640, 673.

— mikli, konungr í Garðaríki,

612, 639.

— sigrsæli, Danakonungr, 642.

— Vísivaldss., 640.

Valdar Hróarss., mildi, 683.

Valdís Hreinsd. Styrmiss., 529, 562.

Va]garðr Guðmundars., 274.

— Styrmiss., 397.

Valgerðr Böðvarsd. Barkara., 544.

— Einarsd. (þveræings) Eyjólfss.,

541.

— Erlendsd. (sterka) Ólafss., 553,

554, 567.

— Flosad. Bjarnas., 547, 566.

— Geírnýjard. forgilsd., 640, 564.

— Gestsd. Álfgerðars., 537, 563.

— Guttormsd., 532.

— Hafliðad., 558, 568.

— Hallgerðard. Runólfsd., sjáVal-

gerðr Ólafsd. Sölvas.

— Jónsd., Keldna-Valgerðr, 403.

-- Ketilsd. Þorlákss., 200. 506—

507, 538, 540, 564, 730.

— Markúsd. Skeggjas., 554, 567.

— Ólafsd. Sölvas., 219-220, 231,

541.

— Snorrad., 444.

— þorbrandsd., 541, 564.

— þorgilsd. Aras., 515, 561.

— þorgilsd. Oddas., 541.

— þorsteinsd. Asbjarnars., 531,

563.

Vali sterki, 616, 659.

Valla-Brandr Askelss. Ormss., 546,

566.

Valr þóriss. (viðleggs), 672.

Valtir, Pretta-Páls bróðir, 684.

Vandill, víkingr úr Gautlandi, 628.

Wealhþeoíw), drotíning Hróðgars

Danakonungs. 683, 732.

Vébjörn Geirss., 675.

Vébrandr Asbrandss. þorbrandss.,.

694.

Védís Geirsd., 675.

Véðormr Geirss., 675,

Veðorn Geirss., 675.

Véfröðr Ævarss. (gamla) Ketilss.,

694.

Vé-Geir, ágætr maðr í Sogni, 675.

Végestr Geirss., 675.

Vémundr Geirss., 675.

Venantius Fortunaíus, 654.

Véný þorsteinsd. Oddleifss., 518,.

519, 561.

Vermundr Kolbeinss., á Hvanneyri,

710, 728.

— Tumas., áÖkrum, 374, 375, 502..

— þorgrímss., mjóvi, 513.

Vésteinn Geirss., 675.

Vídalín, sjá Halldór Bjarnas. og Páll

Jónss., Vídalin.

Víðkunnr Erlingss., 514.

— Jónss., í Bjarkey, 513, 626.

Víga-Haukr, sjá Haukr Ormss.

Fornas.

Viga-Styr, 662.

Vigdís, kona Gunnars spaka þor-

grimss. lögsögumanns. 530,

559, 563.

—, móðir þórdísar móðr Ingi-

mundar gamla, 587.

— Guðlaugsd. þórðars., 550.

— Sturlud. (í Hvammi) þórðars.,

249.

— Svertingsd. Grímss., 542, 543,

565,

— þorsteinsd., systir JÞóris auöga,

214, 555, 568.

— þorvaldsd, (auðga) Guðmund-

ars., 238-240, 534, 535, 543,

563, 565.
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Vigfús, bóndi á Valshamri, 262.

— Árnas., bóudi í Nesi, 41.

— Gunnsteinss. Hallss.. 349, 438,

459, 496, 522, 525, 562.

— ívarss., 404.

— ívarss., Hólmr, hirðstjóri, 617.

— Jónss., á Kalastöðum, 724.

— þórarinss., sýslumaðr, 147,

148, 167, 169.

— pórðars., ríki, 710.

— þorsteinss. Finnbogas., 723,

726, 727.

Víkar Haraldss. (Egðakonungs), 677.

Vilbrandr, landnámsmaör, 678.

Vilborg, kona Hjalta Skeggjas., 678,

— , kona þórðar skeggja, 583.

— Gizurard. Hallss., 239.

— Ósvaldsd., 678.

Wilchin, biskup, 709.

Vilhjálmr, biskup í Hróarskeldu,

614.

— . kardináli, 334.

— bastarðr, Englakonungr, 678.

— Finsen, dr., hæstaréttardóm-

ari, 233—234, 235, 236, 267,

439.

— gamli, biskup á Orkneyjum,

614.

— Hrólfss., langaspjót, 678.

— Rúðujarl, 614.

— Sæmundss. Jónss., 547, 566,

614.

WiUebrandt, 718.

WiUibrord, kristniboði, 684.

Vilmundr Snorras. Kálfss., 558.

Wimmer, L. F. A., 649, 699.

Windekilde, Thomas, 90.

Vindheima-Jón, sjá Jón Jónss.

Magnúss.

Visivaldr Jarizleifss., 640.

Witfos, Klaus, vefari, 47.

Vorm, Ole, 702.

Wormskiold, jústizráð, 136.

Wöldike, prófessor, 10.

Völundr, 672.

Yngvar, mágr Skallagríms Kveld-

úlfss., 514.

Yngvildr Álfsd. (úr Dölum), 523,

524, 562.

— Eindriðad., 280.

— Halldórsd., 513.

— Hallsd. (af Síðu), 540.

— Helgad. (lögmanns), 720, 721.

— Ketilsd. (veörs), 577.

— Narfad. Snorras., 525, 562.

— í>órðard. (undirFelli), Snorras.,

520, 523, 561.

— í>orgilsd. Oddas., 309, 438, 526.

~ fiorsteinsd., 526.

Ýr(Ýri)Geirmundard. (heljarskinns),

512, 514, 515, 560.

þangbrandr, prestr, 584.

þiörik af Bern, sjá fjóðrekr þjóð-

marss,

Iijóöólfr hvinverski, 659.

þjóörekr þjóðmarss., Austgotakon-

ungr, þiðrik af Bern, 640, 680.

þjóstar, Austmaör, 424,

fóra, frilla þórðar Sturlus., 324,

413.

— Bárðard. Snorras., 519, 561.

— Björnsd. Thorlacius's, biskups-

frú, 19.

— Guömundard. (gríss), eldri, 357

—358.

— GuÖmundard.(gríss),yngri, 276,

304, 310, 320, 822, 506.

— Magnúsd. (konungs, berfætts),

540.

— Nesja-Knjúksd., 561.

— Pálsd. (biskups) Jónss., 564.

— forsteinsd. Finnbogas., 726,

727.

Þórálfr Bjarnas., 373—376,377.545.
— Kolbeinss., 879.

fórarinn, bóndi á Geirþjófsfjarðar-

eyri, 260.

—
,
prestr, 527.

— balli, 379.

49*



768 REGISTR YFIR

fórariun Fornas., 535.

— Grímss. Eldjárnss., í Snóksdal,

419, 544. 565.

- Grímss. Eldjárnss., stóri, 544.

— Jónss. Sigmundss., 359.

— svarti, 632.

— Tómass., 364.

Þórarna þorgilsd. Gunnsteinss., 527.

Þorbjörg. frilla Sæmundar Jónss.

i Odda. 280.

— Björnsd., í Reykjaholti, 211,

513, 560.

— Jónsd. þórarinss., 713, 728.

— Magnúsd., 726.

~ Ólafsd. (tóna) Geirmundars.,

715, 719, 72Í.

— Vermundard. (auðga), 517, 561.

— Vigfúsd. þorsteinss., 724, 726,

727.

Þorbjörn, í Skzldinganesi, 96.

— , síðari maðr Yngvildar Álfsd.

fúr Dölum), 523. 562.

— Bergss., á Ósi, 545, 566, 730.

— Bjarnas., 116.

— Graut-Atlas,. 667.

— háseti, 444.

— Jónss., í Kálfanesi, 707, 728.

— Snorras., Sæíendingr, 355,363

—364. 380.

— úargi, 694.

— þórðars., nef, 525.

— þórhallss. Ketilss., 614, 515,

560.

— öngull, 623,

fori^randr þorbjörnss. (úarga), ^694.

fórdís, móðir Ingimundar gamla.

587.

— Daðad. Illugas., 535.

— Eyjólfsd. (mókolls) Gislas., 724.

— Flosad. Bjarnas., 547, 566.

— Guðmundsd. Guðmundss., 542,

543, 565.

— Hermundard, Illuga^., 528.

— Sigurðard., fylgikona Galdra-

þorkels, 704.

MANNANÖFN.

Þórdís Snorrad. Sturlus., 439, 462,

— Sturlud. (í Hvammi) þórðars..

523.

Þórðr, undan Gnúpi, 552.

— Andréss. Sæmundss., 349—354,

357.

— Árnas., á Reykjauesi í Tré-

kyllisvík, 713, 728.

— Auðunnars., 550.

— Auðunnars. (Salómonss.), 710.

— Barkars., 514, 560.

— Björnss., 449-450, 461.

— Böðvarss., prestr, 533.

— Böðvarss. (í Hæ) þórðars., 554,

567.

~ Böðvarss. fórðars., í Görðum,

209, 212, 278, 420-421, 513,

552, 554, 555, 567.

— Gilss. Snorras., 513, 514, 517,

519, 542, 561, 565.

— Guðmundss., lögmaðr, 724.

— gufa, 548.

— Hafliðas. Máss., 557, 568.

— Hallss., herra, 543, 565,

— Heinrekss., 444,

~ Hítnesingr, (Jörundars.?), 476

—492, 495-496, 498—500.

— ívarss. þórðars., 556—557,568.

— Jónss. HúnrÖðars., að Ásgeirsá,

555, 556, 568.

— Kolbeinss. þórðars., 551.

— Kollas., 305, 544.

— Magnúss., í Reykjaholti, 209,

513, 554, 560, 567.

— Narfas. Snorras., eldri, 497,

525. 562.

— Narfas. Snorras., lögmaðr, 200,

201, 202, 204, 497, 499, 505

-507, 540.

— Oddleifss. þórðars., 519, 561.

— Óleifss., gellir, 597, 660, 693.

— rauðr, 214, 555.

— Sighvatss. Sturlus., kakaíi, 215,

247, 311—312, 333-335, 348,

359, 361-362, 364, 366-371,
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375-^76, 381-382,412-413,

434, 437, 440—457, 461—463»

465, 467-471, 474, 476, 482,

489. 521, 544. 545. 548, 550,

551.

í*órðr Sigurðss., Luodarskalli,

prestr, 553, 554, 555, 567.

— Sigurðss. (Auðunnars.), 709—

710.

— skeggi, 583.

— Skúlas. Egilss., 554, 555, 567.

Snorras. þórðars., undir Felli,

519, 520, 561.

— Steindórss., á Ingjaldshóli, 270.

— Sturlus. þjóörekss., 213, 556,

730.

— Sturlus. (í Hvammi) pórðars.,

214, 221, 251, 261, 262, 265,

273-274, 281, 306, 316, 324,

326, 391-392,395-399, 401—

403, 413-421, 424, 435-436,

477, 520, 525, 546, 549, 566.

— Sturlus. (lögmanns) þór(>ars,,

312.

— Svartss., 712.

— Sölvas. Hrólfss., í Reykjaholti,

512, 560.

— upsi, skólameistari á Hólum,

241-242, 535-536.

— Valdas., 317.

~ Vikingss., 518, 519, 561.

— þórarinss., í Laufási, 237.

— þórðars., prófastr í Hvammi í

Hvammssveit, 721.

— þórðars. Sturlus., tiggi, 398,

403, 520.

— þórhallss., 544, 565.

— þorkelss. (auðga) þórðars.,

518, 519, 561.

— þóroddss., Th. Thoroddi, 107.

— þorvaldss., prestr, 533.

— f>orvaldss., krákunef, 518, 519,

561.

— þorvaldss., ÖrvÖndr, 518, 519,

561.
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þórðr þorvaldss. Kjartanss., 519.

— þorvaldss.(Vatnsfírðings)Snorr-

as., 324, 422, 425—428.
— þorvarðss., í Saurbæ i Eyja-

firöi, 497, 532.

þórelfr, móðir þorgeirs Hávarss.,

573.

þórey Eyjólfsd. (halta) Guðmundss.,

540, 564.

þorfinnr fingr, 412, 439-440.
— Ingimundars., 558.

— karlsefni. 534, 629.

— Sigurðss., jarl, 603.

— Önundars., 543, 565.

þórgautr Mýra-Knjúkss., 519, 561.

þorgeir Ásgeirss., bróðir Geirs

goða, 693.

~ Brandss. Kolbeinss., 343, 350,

356—359, 370, 382—383, 729.

— Egilss., á Álptanesi, 514.

— Galtas., 528, 562.

— Guðmundss., prestr, 534, 730.

— Hallas., undan Hvassafelli, 239,

517, 561.

— Hallas., úr Kristnesi, 218, 516,

544.

— Hávarss., 515, 523, 573.

— Hróðbjartss., stafsendi, 379,

449, 548, 566.

— kornasylgja, 454.

— Kuggas., 384.

— Ljósvetningagoði, 668.

— Roðbjartss., 618.

— þórhaddss. Steinss., 537, 563.

Jorgerðr, kona Hrafns lögsögu-

mauns Úlfhéðinss., 530, 563.

— Álfsd. (úr Dölurn), 515, 524,

560, 562.

— Hölgabrúðr 611.

— Pétrsd. (í Vaðli), 713, 728.

— silfra, 667.

— þorbjarnard., 515, 560.

— þorbrandsd., 518.

{>orgils (Turges), herkonungr á ír-

landi, 598.

4
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þorgils Aras. Máss., á Reykjahólum.

515, 523, 524, 561, 562.

— Aras. (fróða) þorgilss., 513,

533.

— BÖðvarss. þórðars., skarði, 311

—313. 334, 336-338, 342—

345, 347—348, 350, 354, 465,

473-480, 482-492, 495, 499

—500, 520, 521,536,550,557,

568, 730.

— Gelliss., 515.

— Gunnsteinss. Hallss., 526, 527,

528, 548, 566.

— Hafliðas., 206, 516-517.
— Höllus., 523, 660, 730.

— Knútss., stallari, 682.

— Koðranss. Ormss., 529. 563.

— Oddas., 205, 207—213, 515,

516, 517, 524, 526, 528, 541,

558, 561. 562, 665.

— Snorras., í Skorravík, 424, 464,

520, 523, 549, 563.

— Snorras. Húnbogas., 517.

— sprakaleggr, 659.

þorgrímr alikarl, 236—237, 531.

— bíldr, 548.

— Einarss. (auðmanns), á Stað,

546, 566.

— Haukss., 395.

— Sigurðss., sýslumaðr, 41.

— Ozurars. Oddbjarnars,, 526.

þórhaddr Steinss. (mjöksiglanda),

537, 563.

þórhallr Brandss. Bergþórss., 543,

544, 565.

— Finnss., 223.

— Ketilss. (gufu) Örlygss., Ýrars,,

514. 560.

— Oddas., goði, 515, 560.

— Surtss., á Hólmlátri, 217-
219.

fórhildr þórðard., rjúpa, 660.

Þórhrólfr fasthaldi, 514,

fórir, erkibiskup. 277, 288-289,

291, 294, 302—303.

þórir Arnþórss., tottr. 340, 342,

547-548.
— Greipss., 602.

— Helgas., á Laugalandi, 542,565.

— hjörtr, 615.

— Hrafnkelss. (Freysgoða), 667.

— Skeggbroddas., 546, 566.

— Steingrimss. (í Tröllatungu),

523, 562.

— viðleggr, 672.

— þorsteinss., auðgi, prestr, 214,

215, 220, 223, 513, 555.

þorkatla Arad, (á Reykjahólum)

f>orgilss., 516, 561.

— Ófeigsd,, 514, 560.

þorkell, prestr i Síðumúla, 480.

— Bergþórss., 535.

— dráttarhamar, 379.

— Eyjólfss., 428, 515.

— Eyvindars., 398-399.

— Fjeldsted. 90, 135.

— Gelliss., 534. 558.

— Guðbjartss., Galdra-þorkell,

prestr í Laufási, 703—705, 728.

— Hallss., prestr, 215.

— Ketilss., 294.

— krafla, 537, 644.

— Lón-Einarss., 515, 561.

— rostungr. 419.

— Skúmss., ábóti, 531—532.

— Tjörvas., lögsögumaðr, 668.

— þórðars., 97—98, 116.

— fórðars., auðgi, 516. 518, 519,

561.

— þórðars. (gellis) Óleifss , 693.

— þorgeirss.. hákr, 526, 628, 666.

þorlákr, á Melum, 512, 525, 560.

— Ásgeirss., á Eyri, 518.

— Guðmundars. (griss), 470.

— Ketilss., í Hítardal, 254, 257,

273-274, 531. 536, 537, 538,

639, 540, 542. 564, 565.

— Narfas. Snorras., lögmaðr, 378,

505. 507, 540.

— Ormss,, auðgi, 537-538, 563.
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íorlákr Skúlas., biskup, 3, 197, 716.

— Runólfss., biskup, 210, 527.

— fórhallss.. helgi, biskup, 230,

389, 541, 547, 634.

— þorleifss. (hreims) Ketilss., 458.

þórlaug Hrólfsd., gyðja, 512, 513,

514, 515, 560.

— Pálsd. Sölvas., 215, 220, 513,

560.

I)orleifr Árnas., í Auðbrekku, 551,

552, 567.

— Björnss., prestr á Reykjahól-

uxn, 708. 710, 715, 716, 728.

— Björnss. (rika) í'orleifss., 715

—718, 720—721.

— Fagrdæll, 355, 457, 522, 561.

— Gilss. þorleifss., 380.

— Guðmuudss., 522.

— Jónss., prestr, 550, 683.

— Ketilss., hreimr, lögsögumaðr,

458, 540, 564.

— krákr, 650.

— Marteinss.. 552, 567.

— Pálss., lögmaðr. 716, 721.

— Skaptas., prestr, 6—8, 23.

— skeifa, 463, 548^ 552, 566.

— spaki, á Ogðum, 632.

— Svartss., á Reykhólum, 712.

719.

— f»órðars. Böðvarss., í Görðum,

328, 405—406, 422-423, 425,

456, 482. 485. 553, 554, 555,

567.

— Þorkelss., skúma, 519, 561.

— þorlákss., beiskaldi, 529, 537,

538, 539, 563.

I)orleikr Bollas., 427.

Þormóðr Hjálmss., 444, 451.
— Kolbrúnarskáld, 515.

— Kollas., 517, 518, 561.
— ölafss., 269-271.
— Salómonss. Magnúss., 711, 720,

728.

— skapti,landnámsmaðr, 596,658.
— Torfas., Torfæus, 198.

þormóðr þjóstarss., 514, 560.

— f>orIákss., á Bakka, 513, 518.

fórný Arad. Máss., 515, 517, 518,

561.

— Gilsd. Einarss., 534.

fóroddr, maðr Friðgerðar Hyrn-

ingsd., 515, 560.

—
,
prestr, 438.

— Þórðars., heyrari, 17.

þórólfr viligil, 512.

í>óríðr, í Gautsdal, 713, 728,

— Arnórsd. þóriss., 542, 665.

— Asnýjard., Flosad, (norræna),

546, 566.

— Gizurard. Hallss., 358.

— Guðmundard. Eyjólfss., 542,

565.

— Guðmundard. þorgeirss., 239,

543, 565.

— Hallsd. Gunnsteinss., 524, 525,

562.

— Illugad. (rauða) Hrólfss., 512,

513, 515, 560.

— Ólafsd. Marteinss., 552, 567.

— Ormsd., 405. 453.

— Sigurðard, (prófasts á Grenj-

aðarstað) Jónss., 3.

— Snorrad. (goða) forgrímss.,

spaka, 212, 515.

— Sturlud. Sighvatss., 457.

— Sturlud. (í Hvammi) Þórðars.,

463, 548, 551, 552, 566.

— fórðard. Sturlus. Þjóðrekss.,

213, 556, 568, 7í-í0.

— Þorgeirsd. Galtas., 528, 562,

— forgilsd. Aras., 515, 518, 56L

— Ögmundard. þórðars., 551,567.

Þorsteinn, á Hvalsnesi, 263.

— , i Brautarholti, 96.

— Aras. (á Reykjahólum) þor-

gilss., 516, 561.

— Árnas., 480.

— Arnórss., 516, 530, 561.

— Arnþrúðars., Snorras., 236—

237, 240, 535, 563. •
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forsteinn Ásbjarnars. Arnórss.,

53J, Ö63.

— (fórarinn?) balti, 379.

— Egilss. Skallagfímss., 553, 567,

659.

— Einarss., ranglátr, á Grund,

208, 383-384, 53L 537, 538^

540, 546, 564, 566.

— Eyjólfss. (halta) Guömundss.,

541, 564, 565.

— Finnbogas. (lögmanns) Jónss.,

726, 727.

— Geirss. (auöga) þorvaldss., í

Auðbrekku, 543, 565.

— Gelliss.. 479—480.

— Gelliss., aö Fróðá, 516, 561.

— genja, 458.

— Guftinas., 445. 451.

— Guðmundss- Andréss., 715,

~ Gyðus., í Flatey, 516, '559.

— Hjálmss., 313, 376, 440, 555—
558, 568.

— ívarss. í^órðars., 213, 557, 568.

— Jónss., í Hvanimi, 340, 545,

558, 565,

— kolskeggr. 632.

— kúgaðr, 420.

— langr, 332.

— Magnúss., syslumaðr, 41, 71,

83. 96, 118, 160.

— Oddleifss.Geirleifss., 518—519.
— Oddss.. prestr, 701. 715.

— rauðr, Skotakouungr, 603, 625,

693.

— Síðu-Hallss., 687, 690.

— Snorras., böllóttr, ábóti, 200—

201, 203—204, 224, 503—504,

508, 540, 554, 567.

— titlingr, 500.

— torfi» landnámsmaðr, 668.

— Tumas., ábóti, 532, 539.

— Urðasteinn, 236.

— Þorbergss., kollr, 449.

— Jorgilss., 523.

— Þrasalaugars., 240—241, 535.

tórunn, Daðad. Guðmundss., 716.

— Gellisd., Vigdísard., 249.

— Jónsd., í GrÖf, 17.

— Jonsd. Aras., á Grund, 715,

723,

— Ólafsd., 715.

— þórarinsd. Fornas., 535.

í>orvaldr, 716,

— Einarss., bóndi í Brautarholti,

41.

-— Geirss. (auöga) þorvaldss., í

Lönguhlíð, 543, 565.

— Gizurars. Hallss., 238—239,

276, 279, 282, 291-292, 304

—306, 308—310, 316—324,

358—359, 416, 421, 436, 506,

526, 539, 564.

— Guömundars., auðgi, 238, 534,

535, 542, 543, 563, 565.

— Guðmundars. (dýra) {>orvaldss.,

284, 543, 565.

— háfi, 667.

-- Halldórss., aurgoði, 523, 524,

562.

— Helgas. Lambkárss., prestr,

527—528.

— Höfða-Þórðars., holbarki, 667.

— Isleifss.(biskups) Gizurars., 308.

— Kjartanss., 528, 550.

— Snorras. þórðars., Vatnsfirð-

ingr, 216, 244-247, 252, 253,

275, 277, 306, 384, 390, 395,

416, 422, 424-425, 429, 461

-462, 465, 519, 522, 544, 561.

— Thoroddsen, dr,, prófessor, 702,

732.

— í>órðars., hvíti, 519, 561.

— Jjórðars. þorkelss., 518, 519,

561.

Þorvarðr Ásgeirss., stórhöggvi, 553,

567.

— Ásgrímss., auðgi, 238—239,

543, 546, 565. 566.

— Kleppss., prestr, 214,555,568.

— Loptss. (rlka) Guttormss., 617.
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þorvarðr matkrókr, 377.

— Þórarinss. Jónss., 313, 340,

342—343, 345, 347—350, 370,

475, 485, 489, 491, 500, 730.

— Þórðars., úr Saurbæ, 457.

— forgeirss. Hallas., 232-234,

240, 438, 568, 605.

þórvör Ormsd. Hermundars., 529.

fráinn, berserkr, 208.

f>rándr Daðas., 543, 565.

þrúðr Jíorleifsd. Björnss., 715, 721.

f>uríðr, sjá þóríðr.

Jiyri, Danadrottning, 601.

Ævar Ketilss., gamli, 556, 694.

V t

Ogmundr Helgas., í Kirkjubæ, 366

-370, 469-472,

— Pálss., biskup, 722, 724.

— prjónn, 345-346.

Ögmundr Þórðars., úr Bæ, 551, 567.

— Þorkelss., prestr, 533.

— forvarðars., sneis, 239—241,

243.

Ölrún Kjársd. (af Vallandi), 673.

Ölver barnakarl, 677.

Öndóttr (kráka?), úr Viðvík, 581.

Öngull svarti, 623.

Önundr, Svíakonungr, 604, 648, 688.

— bíldr, 548.

— kristni, 530, 563.

— tréfótr, landnámsmaðr, 625.

— Þórðars., sjáÁsmundr fórðars.

— þorkelss., 232-234, 240.

Örlygr, landnámsmaðr, 514.

Örn þóriss. (viðleggs), 672.

Orum, sjá Jens Orum.

Ozur, erkibiskup í Lundi, 210.

— Agas., 572.

— Oddbjarnars. í*orkeIss., 526.
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Aðalvik, 249, 514, 527.

Agðir, 604, 632.

Akr, 217, 380, 404.

Akrahreppr, 353.

Akranes, 212, 420, 512, 533, 552,

554, 555.

Akrar í Skagafirði, 374-375, 502,

sjá Stóru-Akrar.

Akrey, 414, 446.

Álaugarey, 648.

Álptafjörðr. 403, 518, 523.

Álptanes á Mýrum, 514, 715.

Álptanes suðr, 514.

Álptártunga, 400.

Álptavatn, 326.

Alviðra, 518, 619.

Ameríka, 641.

Ámótsvað, 480—481, 484, 485, 491.

Andakelda, 717.

Andakíll, 709.

Apavatn, 326, 339, 404, 436.

Árnaklakkr, 707.

Arnaldsstaðir í Skriðdal, 575.

Arnarbælisdalr, 261.

Arnardalr. 450.

Arnarfjörðr, 250, 260, 447, 453,

461, 519, 550.

Arnarnes, 236, 450.

Arnarstapi, 163, 165, 166.

Árnes, 710, 711, 720, 722, 728.

Árnessýsla, 41, 80, 96, 124, 573.

Arnesþing, 360.

Arónshellir, 260.

Ás, 726,

Ás í Skagafirði, 241, 283, 300, 488,

489.

Ásgarðr, 715, 716.

Ásgeirsá, 452, 528, 555, 556, 557,

568.

Askr, 640.

Auðbrekka, 543, 551, 552, 565, 567.

Auðkúlustaðir, 353.

Auðr, 171.

Austfirðingafjórðungr, 70, 371.

Austfirðir, 435.

Austrland, 80, 259, 371, 646, 686.

Austr-Skaptafellssýsla, 11, 650.

Austrvegr, 666.

Azincourt, 626.
•

Babylon, 24.

Bakki, 518, 543.

Ballará, 446, 511, 512, 513, 514,

515, 520, 554, 560.

Bárðardalr, 177.

Barðaströnd, 261, 453, 518, 712.

713, 728.

Bálsendar, 70, 116, 118, 123, 126,

128.

Baugstaðir í Flóa, 464, 547,549,566.

Beitivellir, 338.

Bergen, 712 = Björgvin.

Berserkseyri, 263.

Berufjörðr, 70, 126.

Bessastaðir, 26, 31, 41, 47, 100,

119, 139, 140, 144, 158, 159,

160.

Bíldudalr, 70, 115, 126, 195.

Bíldudalseyri, 724.

Biskupstungr, 547.

Bjarkey, 513, 626, 628, 689.

Bjarnarfjörðr, 722.

Bjarnarhöfn, 397, 400, 513, 518

526. 707.
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Bjarnanes í Hornafirði. 12, 14.

Bjarnastaðahlíð, 546.

Bjarneyjar, 405, 719.

Björgvin í Noregi, 130, 414. 430,

431, 432, 679, 712.

Björgyn, 229, 679 = Björgvin.

Björnsfjörðr, 717.

Blönduhlíð, 442, 486.

Bólm, 684.

Bólstaðarhlíð, 342, 704, 716.

Bolungarvík, 247 = Buðlungavík.

Borðeyri. 386—387, 412.

Borg á Mýrum, 402, 533, 539, 552,

553, 554, 567, 659. 709, 710.

Borgarfjarðarsýsla, 41. 64. 72, 80.

Borgarfjörðr, 212, 223, 313, 336,

348, 352, 354, 397, 399, 402,

414, 433, 452, 482, 491, 494,

709, 724.

Borgarsandr, 15.

Brattabrekka, 397—398.

Brautarholt, 41, 96, 514, 560.

Breiðabólsstaðr í Fljótshlíö, 275,

444, 449, 533.

— áReykjanesi, 525, 527,548,562.

— í Steingrímsfirði, 216, 544, 545,

565, 566=:Staðr í Steingrímsf.

— í Vatnsdal, 452.

— i Vestrhópi, 555, 556, 557, 558,

578.

Breiðafjarðardalir, 333, sjá Dalir.

Breiðifjörðr, 209, 212. 223, 261,

399-400, 414, 417, 451. 495.

Brekkukot, 171.

Brenneyjar, 616.

Bretagne, 671.

Bretland. 684.
H

— hið litla, 671.

Bretlandseyjar, 614.

Brimar, 646.

Brunná, 525, 562.

Brýr, 484.

Bræðratunga, 332, 449.

Búðardalr, 398, 721.

Búöardalsbotn, 398.

Búðir, 70, 115, 126.

Buðlungavík, 717, 720 = Bolung-

arvík.

Bórfell, 484.

Býjasker. 148.

Byrgisvík, 731,

Bær í Borgarfirði, 436, 443, 485,

554, 567.

- í Króksfirði, 377, 712, 728.

— á Rauðasandi, 716, 717, 720,

721, 722.

Crecy. 626.

Dakía, 672.

Dalasýsla, 41, 585.

Dalir, 217, 377, 380, 395, 397, 407,

408,420,422, 244, 425, 428. 429,

433, 440, 443, 451, 487. 515,

533, 544, 549, 560.

Daníelstóptir, 717.

Danmörk, 30, 35, 37, 42. 43, 46,

47, 49, 80, 109, 125, 145, 160,

183, 583, 585, 586, 593, 598,

601, 603, 614, 616, 620, 622,

623, 628. 631, 632, 639, 640,

641, 643, 647, 649. 659, 661,

665, 670, 671, 679, 681, 689,

690.

Danzigarborg, 22.

Deildartunga, 513, 555, 710, 728.

Delfí, 193.

Djúpidalr, 534.

Dufgúsdalr, 548.

Dugguvik í Flatey, 718.

Dunárlönd, 671,

Dunhagi, 706.

Dýflin, 625.

Dýrafjörðr, 70, 115, 126, 270, 401,

439. 447, 535, 587, 717.

Edinborg, 196.

Effersey, 38.

Efstidalr, 540.

Egða, 663.
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Eiði í Noregi, 229.

Einarsstaðir, 524, 562.

Eireksfjarðarsýsla, 712.

Elfarsker, 616.

Elliðaár, 41, 42, 171.

Elliðakot. 50.

Elliöavatn, 50, 51, 79.

England, 583, 591, 593, 604, 613,

614, 626, 629, 649, 655, 659,

661, 674, 681, 682, 689, 718,

724, 731.

— í Reykholtsdal, 449.

Eskiholt, 449, 450.

EspihóU, 550.

Essex, 578.

Eyðar, 726.

Eygotaland, 617.

Eyjafjarðará, 500.

Eyjafjarðarsýsla, 41, 64.

Eyjafjöll, 559.

Eyjafjörðr, 70, 115, 126, 233, 234,

242, 251. 282, 284, 300, 340,

343, 356, 362, 410, 412, 455,

477, 488, 489, 521, 531, 532,

534, 536, 537, 538, 540, 552,

660, 669, 702, 723.

Eyjar í Kjós, 724.

Eyrar, 314, 341, 402, 495, 496, 547.

Eyrarbakki, 70, 97, 115, 122, 126,

128.

Eyrarhreppr, 263.

Eyri í Álptafirði, 403, 525, 526, 562

— Geirröðareyri og Narfeyri.

- í Arnarfirði, 250, 260, 447, 453,

461, 462, 463, 465, 519, 547,

550.

- í Eyrarsveit, 214, 261, 397, 400,

401, 402, 417, 419, 482, 495,

525.

Eyrarsveit, 264, 417.

Eystra-Gautland, 594, 658.

Fagrabrekka, 452.

Fagranes 1 Eyjafirði, 543, 565.

— í Skagafirði, 341, 356.

Fagrey, 898, 399, 400, 446, 447.

Fagridah-, 499, 514, 549.

Fannlaugarstaðir, 645, 731.

Fell á Fellsströnd, 519—523, 561.

— í Kollafirði, 707, 714, 721.

— ytra, 424.

Fellsendi, 544, 565.

Fellshreppr, 442.

Fellsströnd, 424 — Meðalfellsströnd,

Finnland, 661.

Finnmörk, 551.

Firðir, 342.

Fjaröarhorn, sjá Stóra-Fjarðarhorn.

Fjón, 649.

Flatartunga, 387.

Flatey, 257, 453, 516, 531, 537,

559, 716, 717, 718.

Flekkudalr, 548.

Fljót í Skagafirði, 354, 355.

Fljótsdalshjerað, 223, 726.

Fljótshlíð, 275, 533.

Fljótstunga, 452, 486.

FIói, 449, 464.

Flókadalr, 512.

Flugumýri, 328, 337, 338, 339, 340,

347, 355. 356, 409, 410, 455,

520, 521, 522, 525, 526.

Fólsgn, 422.

Frakkland, 595, 671, 678, 704.

Frísland, 597.

Fróðá, 516, 561, 716.

Fýrisvellir, 630.

Færeyjar, 41, 90.

Gagnheiði, 331.

Gagnstaðahjáleiga í Útmannasveit,

701-702.

Galtardalstunga, 528.

Garðar á Akranesi, 328, 533, 552,

554, 555, 567.

— Álptanesi, 14.

— i Garöaríki, 639, 640.

Garðaríki, 612, 620, 624, 628, 639,

640, 659, 666, 673, 688.

Garðr í Kelduhverfi, 3.
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Garpsdalr, 525. 562, 716.

Gásar, 278, 465.

Gáseyri, 551.

Gautland, 587, 598, 616, 628, 629,

659, sjá Vesíra-Gautland.

Gautsdalr, 713, 728.

Geirland, 524, 562.

Geirröðareyri, 525, 707 = Eyri í

Álptaíirði.

Geirshólmr, 331, 464, 708.

GeirþjófsfjörÖr, 260.

Geitaskarð, 557, 705.

Geitland, 512, 513, 560.

Geldingaholt, 343, 344, 353, 364,

376, 456, 459, 460, 466, 476,

477, 531.

Giljá, 445, 452, 528, 553.

Gilsbakki, 481, 486, 515, 528, 529,

538, 562, 709.

Gilsfjörðr, 719.

Gjábakki, 331, 484.

Glaumbær, 341, 375, 717, 723.

Goðdalir, 4.

Gotha, 676.

Gotland, 583, 593, 618, 675.

Grafarmóar, 17.

Grandi í Dýrafirði, 247.

Grenjaðarstaðr, 3, 6, 285, 411, 530,

531. 540, 545, 557, 559, 661,

723, 726.

Grimsey, 254, 255, 258, 260, 264,

265, 268, 269, 340.

Grimsnes, 714.

Grímsneshreppr, 346.

Grindavík, 58, 61, 66, 70, 115, 116,

118, 121, 126.

Grísartunga, 407.

Grund í Eyjafirði, 282, 345, 346,

442, 456, 521, 532, 537, 538,

552, 564, 715, 723.

— i SvarfaÖardal, 442.

Grundarfjörðr, 70, 126, 724.

Grunnavik 9.

Grænland, 529, 535, 711.

Gröf, 380,

Gröf á Höfðaströnd, 15, 17.

Gufudalr, 548.

Gufudalsháls, 719.

Gufunes, 59, 533.

Gullbringusýsla, 19, 23, 26, 32. 33,

41, 64, 147, 154, 156, 176.

Gunnbjarnareyjar, 712.

Gunnsteinsstaðir, 705.

Haffjarðarey, 523.

Hafnarfjörðr, 63, 70, 115, 123, 124,

126, 129, 182, 717.

Hafrafellstunga, 726,

Hafsteinsstaðir, 343, 351, 605, 731,

Hagavaðall, 724.

Hagi á Baröaströnd, 247, 713, 724,

725.

Hallkelsstaðir, 528.

Hálogaland, 517, 611, 623.

Hamar, 432.

— í þverárhlíð, 553.

Hamborg, 706.

Harðangr, 602.

Harrastaðir, 407.

Hauganes, 363.

Haukadah', 307-308, 340, 342, 360,

á29, 533. 547.

Haukadalsá, 407.

Haukadalshreppr, 429.

Haukadalsskarð, 381, 486.

Hávafell, 486.

Hegranes, 233, 356.

Hegranesþing, 534.

Heiömörk, 617.

Helgafell, 219, 261, 265, 397, 401,

495, 513, 521, 522, 526, 527,

I

529, 530, 534, 540, 541, 560,

I
561, 597, 707. 718. 728.

Helgastaðir, 231, 531, 532.

Helgustaðir, 171.

Heljardalsheiði, 240.

Hella, 714.

Helsingjaeyri, 28, 43.

Héraðsdalr, 490.

!
HéraðsvÖtn, 13.
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Hertogadæmin, 125.

Heslaþingshamar, 335.

Hestr, 714.

Hítardalr, 254, 257, 323, 415, 448,

487, 489, 527, 529, 531, 532,

536—539, 542, 559, 563, 564.

Hítarnes, 476, 481, 484, 485, 491.

Hjaltadalr, 558.

Hjalteyri, 236.

Hjarðardalr, 447-448.

Hjarðarholt í Dölum, 380, 401, 408,

424, 425, 437, 440, 441, 463,

464, 465, 516, 519, 548, 549,

567.

Hjörungavogr, 518.

Hlíðarendi, 615, 628.

Hlöðuvík við Horn, 464.

Hnappadalssýsla, 7.

Hof á Höföaströnd, 162, 705.

— í Vatnsdal, 705.

— í Vopnaíirði, 533, 541.

Hofsós, 18, 20, 24, 56, 70, 126, 128,

705.

HofstaÖir í Reykhólasveit, 712.

- í Reykjardal hinum nyrðra,

512, 561.

Hofsteigr, 541, 564.

Hólabiskupsdæmi, 19.

Hólar í Hjaltadal, 6, 7, 17, 19, 21,

22, 23, 146, 152, 241, 257, 258,

279, 283, 293, 297, 299, 303,

334, 336, 373, 383, 471, 480,

483,484, 535, 536, 558, 602, 730,

Hólavað, 452, 487.

HóII í Bolungarvík, 247, 717, 720.

Holland, J25.

Holt i Fljótum, 171.

— í Önundarfiröi, 425, 527.

Holtshreppr, 442.

Hólmar, 602, 731.

Hólmlátr, 217.

Hólmrinn (Reykjavík), 48, 59, 62,

70, 73. 74, 78,86, 95, 106,113,

115, 116, 118, 120, 121, 122,

126, 128, 131, 141.

Hólmrinn í Kaupmannahöfn, 42.

Hólmr iöri á Akranesi, 512, 560,

705.

Horn, 464.

Hornafjörðr, 12, 648, 666.

Hornstaðir, 424.

Hornstrandir, 451, 454, 717.

Hrafnagil, 313, 345, 457, 487.

Hrappsey, 408, 582, 717, 723.

Hraun, 416, 485.

— í Keldudal, 716.

Hraunsás, 512, 560.

Hringaríki, 586, 617.

Hrísey, 237.

Hróarsholt, 331, 332.

Hróarskelda, 614.

Hruni, 310, 320. 322, 323, 710.

Hrútafjaröará, 453, 708.

Hrútafjörðr, 361, 386, 407, 412, 420,

4;J9, 447, 452, 465, 544,557,566.

Húnavatnssýsla, 17, 18, 41, 64, 328,

353. 648, 669.

Húnaþing, 534.

Húsafell, 587, 538, 714.

Húsagarðr, 546, 566.

Húsavík, 4, 70, 73, 74, 90, 110, 111,

115, 126, 128, 133.

Hvaleyri, 38.

Hvalfjörör, 381. 464, 712.

Hvalsnes, 263.

Hvammr í Hvammssveit, 195, 212,

313, 214, 217, 218, 223, 274,

380, 392, 395, 398, 399, 402,

403, 404, 408, 413, 414, 418,

420, 443, 452, 464, 519, 520,

523, 524, 529, 537, 544, 548,

549, 553, 554, 562, 565, 573,

597, 721, 724.

— i Norðrárdal, 483.

— íVatnsdal,340,341, 545,558,566.

Hvammssveit, 721.

Hvanneyri í Borgarfirði, 553, 709,

710. 728.

Hvassafell, 517.

Hvinverjadalr, 335.

J
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Hvítá, 283, 401, 433, 455,456,533,

534, 553, 710.

Hvítárbrú, 312, 314, 316, 409, 465.

Hvítárnes, 714.

Hvítársíða, 515.

Hvitramannaland, 515.

Hvoll i Saurbæ, 517, 519.

Höfðahólar, 482.

Höfðaströnd, 162, 705.

Höfði, 262, 287.

Höfn, sjá Kaupmannahöfn.

Hörðadalr, 528.

Hörðaland, 604, 614.

Hörgárdalr, 299.

Höskuldsstaðir, 171.

Iluvellir, 222, 544.

Ingjaldshóll, 163, 165, 270.

írland, 228, 579, 598, 634, 635,

669, 678, 687.

ísafjarðarsýsla, 580, 731.

ísafjörðr, 70, 115, 126, 422, 439,

444, 450, 451, 710, 711.

ísland,-l, 12, 24, 25, 27, 29, 30, 34,

35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46,

48, 51, 53, 56, 68, 69, 75, 78,

81, 86, 89, 90, 93, 94. 99, 100,

106, 107, 109, 111, 114, 115,

125, 126, 127, 130, 131, 133,

135, 136, 137, 138. 145. 150,

152, 158, 161, 170, 176, 178,

180, 181, 182, 185, 186, 187,

199, 275, 282, 297, 299, 310,

312, 333, 335, 339, 347, 415,

422, 423, 438, 456, 462, 487,

488, 498, 509. 515, 547, 570,

583, 587, 593, 698, 600, 602,

605, 611, 613, 616, 619, 624,

631, 634, 640, 651, 657, 659,

660, 661, 662, 663, 668, 687,

688, 689, 703, 706, 707, 708,

709, 711, 715, 717, 718, 719,

720, 730.

ítalía, 574.
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Jamtaland, 616.

Jórsalír, 712.

Jótland, 40, 620.

Jökulsfirðir, 731.

Kalastaðir, 724.

Kaldrananes í Bjarnarfirði, 722,

Kálfafell, 469, 470, 471.

Kálfanes, 543.

Kálfárnes, 707, 708, 713, 715, 728

= Kálfanes.

Kalmanstunga. 223, 529, 541, 709.

Kantaraborg, 661—662, 676.

Katanes, 603.

Kaupmannahöfn (Höfn), 9, 11, 12,

16, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39,

40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

50, 58, 62, 66, 69, 70, 72, 76,

77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88,

89, 90, 94, 95, 99, 100, 113,

117, 131, 133, 136, 140, 153,

158, 162, 163. 172, 178, 180,

182, 193, 195, 196, 570, 701,

703, 706.

Keflavík, 70, 100, 115, 126, 129.

Keldudalr, 716.

Keldur, 413, 443, 449, 546, 586.

KiÖjaskarð, 558.

Kíua, 9.

Kirkjuból í Steingrímsfirði, 713.

Kirkjubær 1 Skaptafellssýslu, 869,

533.

Kjalarnes, 328.

Kjalvegr, 860.

Kjós, 724.

Kjósarsýsla, 41, 64, 147, 154, 156,

176.

Kjölr á íslandi, 315, 360.

— í Noregi, 42.

Klofi, 402.

Knarrarnes, 546.

Kolbeinsárós. 348.

Kolbeinsstaðir, 323, 505, 506, 531,

538, 539, 540, 542.

Kolgróf, 171.
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Kollafjörðr, 707, 713, 721,

Kristíanía, 90, 473, 474, 570, 707.

Kristjánssund, 130.

Krislnes, 516.

Krísuvík, 42, 49, 91.

Króksfjörðr, 453, 550, 707, 712,

713, 728.

Krossdalr, 725.

Krosssund, 399, 446, 447.

Kvenuabrekka, 408, 425, 426, 427,

428.

Kvennahváll, 399, 521.

Kænugarðr (Kijew), 587.

Langalilíð, 543, 565.

Langidalr, 486, 515, 526, 557, 562.

Laufás, 14, 23, 167, 237, 241, 242,

535, 704.

Laugaland, 234, 240, 542.

Laugar, 218.

Laugardalr, 840, 601—602.

Laugarkambr, 237.

Laugarvatn, 332, 347.

Laxamýri, 3.

Laxárdalr, 464, 531, 726.

Laxárdalshreppr, 424.

Laxfoss, 714.

Leiðólfsstaðir, 380.

Leipzig, 161.

Leirá, 36, 43, 79, 91.

Línakradalr, 452.

Litla-Skarð,^ 237.

Ljárskógar/273, 416, 452.

Ljósavaln, 704.

Lokinhamrar, 261, 717, 728.

Lómagnúpsá, 299.

Lothringen, 597.

Lundareykjadalr, 331 = Reykja-

dalr hinn syðri.

Lundr í Reykjadal hinum syðra,

214, 215, 512, 553, 554, 555,

560, 568.

Lundr í Svíþjóð, 210.

Lundúnir, 718.

Liibeck, 718.

Lyngby, 41.

Lyngdalsheiði, 331, 484.

Lyon, 582.

Lækr vestr, 705.

Mainz. 649.

Málmey, 255. 257, 258, 259, 268.

Málmhaugar, 28.

Másstaðir, 445. 452.

Meðalfellsströnd. 520 = Fells-

strönd.

Melanes, 722.

Melar, 200, 512, 513, 524, 525, 529,

540, 554, 560, 562, 567.

Melr í Miðfirði, 555, 556, 558

Melrakkasljetla, 236, 411.

Mið-Asía, 575, 620.

Miðdalr í Grímsnesi, 346, 354.

Miðfjörðr, 381, 490, 545.

Miðhús á Barðaströnd, 377, 378,

710, 720.

— í Skagafirði. 171.

Miklaholt, 522.

Míklibær, 327, 329, 373, 445, 488,

543.

MikligarÖr, 411.

Mínnaholt, 171.

Móberg, 375.

Mókollsdalr, 713, 714, 715.

Molde, 130.

Mosfell í Grímsnesi, 714.

— í Mosfellssveit, 533.

Mosvellir í Önundarfirði, 723.

Múkaþverárklaustr, 705.

Múlasýsla, 64, 129, 177, 701, 726.

Múli, 452.

Munaðarnes í Árnessókn, 711.

Múnkaþverá, 345, 500, sjá fverá.

MjMalr í KjÓH, 724.

Mýrar, 414, 514, 539, 710, 714.

— í Diírafirði, 535.

— í Hornafirði, 666.

Mýrasýsla, 41, 165.

Myrkárdalr, 535.

Mælifell, 3.
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Mælifellsdalr, 348, 351.

Möðrufell 345, 532, 663.

Möðruvellir, 234, 239, 240, 299, 457,

540, 541, 543, 564, 565, 640.

Narfeyri, 403, 707=Eyri í Álptafirði.

Nes við Seltjörn, 41, 161.

Niðarós, 216, 229, 298, 432, 688.

N(j)örvasund, 643.

Norðlendingafjórðungr, 70, 328,348,

368, 488, 534.

Norðmæri, 422.

Norðrá. 714.

Norðrálfa, 620, 703.

Norðrárdalr, 409, 425, 483.

Norðrland, 80, 126, 628, 717.

Norðrlönd, 182, 569, 570, 578, 579,

586, 590, 591, 593, 597, 598,

603, 611, 612, 613, 615, 618,

619, 623, 628, 629, 637, 638,

639, 640, 641, 643, 646, 661,

662, 663, 664, 668, 670.

671, 673, 674, 677, 680, 681,

682, 683, 684, 688. 689, 690,

692. 693.
-

Norðrsýsla, 64.

Noregr, 37, 40, 42, 45, 118, 125,

145, 228, 229, 246, 250, 263,

270, 279, 280, 294, 303, 309,

312, 314, 334, 335, 339, 350,

372, 386, 414, 423, 430, 432,

456, 462, 465, 476, 488, 497,

498, 516, 535, 547, 548, 551,

575, 583, 585, 586, 587, 591,

593, 595, 598, 601, 602, 605,

607, 609, 611, 616, 617, 619,

622, 623, 625, 626, 628, 630,

631, 640, 643, 644, 647, 649,

651, 652, 658, 659, 661, 662,

664, 665, 666, 668, 671, 676,

678, 683, 688, 689, 690, 691.

707, 712, 717.

Normandí, 597, 671, 678.

Núpr í Haukadalshreppi, 429.

Oddi, 220—223, 263, 275. 403, 418,

436, 496, 533, 540, 542, 614,

636.

Oddstaðir, 555.

Óðinsve, 43.

Ófriðarstaðir, 710.

Ólafsvík, 70, 126.

Orkneyjar, 614.

Ós í Miðfirði, 545.

— í Steingrímsfirði, 706. 708, 713.

728.

Ósland, 545.

Ósló, 43J, 432.

Otradalr, 247, 453.

Oxford, 195, 196, 511, 657.

Patreksfjörðr, 70, 115, 126.

Rangá, 546.

Rangárhverfi, 367, 370.

Rangárvallasýsla, 41, 80, 118, 123,

147, 646.

Rangárvellir, 341, 369, 449, 539,546.

Rangæingafjórðungr, 533.

Rauðilækr, 470.

Rauðimelr, 262, sjá Syðri-Rauði-

melr.

Rauðisandr, 247, 333, 439, 446,

447, 535, 716, 717, 720, 721.

Rauðsgil, 343, 485;

Raufá, 546.

Reiðgotaland, 617, 684.

Reyðarfjörðr, 70, 115, 126.

Reykhólasveit, 712.

Reykir í Ölfusi, 325, 326.

Reykja(r)dalr hinn nyrðri, 449, 485,

512, 544.

— hinn syðri, 214, 331, 512, 553

= Lundareykjadalr.

— i Þingeyjarsýslu, 232, 336, 524,

525, 562.

Reyk(ja)hólar, 207, 377—378. 407,

515, 517, 523, 527, 533, 534,

543, 544, 548, 560, 561, 565,

708,710, 712, 715, 719,720,728.

50



782 RKGISTR YFIR STAÐANÖFN.

Reykíja)holt, 209, 214, 331, 336,

395, 397. 399, 401, 405-406,

408—409, 419, 433, 449, 464,

465, 471, 480, 481, 483, 484,

485, 486, 512, 513, 527. 533,

543, 554, 560, 711.

Reykjalaug, 327, 329.

Reykjanes á Barðaströnd. 515, 517,

518, 525, 527. 548, 562.

- í Trékyllisvik, 713, 728.

Reykjarfjörðr, 66, 70, 126.

Reykjavík, 15, 38, 41, 42, 43, 47,

48, 55, 70, 71, 78, 79, 88, 90,

91, 92, 97, 110, 111, 117, 121,

127, 168, 170, 659.

Reynistaðr. 701, 704, 705.

Rif, 717, 718.

Rín, 607.

Rínarósar, 610.

Ríp, 171.

Róðugrund. 364.

Rogaland, 616, 617.

Rómaborg (Róin), 178, 335, 432,

585, 712, 720.

Rosnihvalanes. 263,

Rostokk, 707.

Ryðjökull, 517.

Rygjafylki, 617, 688.

Sakka, 236, 237, 240, 242.

Saleyjar, 655 = Sóleyjar.

Salzburg, 578.

Sámstaðir. 486.

Sandar í Dýrafirði, 448, 550.

Sandr á Hálogalandi, 517, 561.

Sandvatn, 553, 554.

Sandvik, 328.

Sauðafell, 274, 337, 403, 405, 406,

407, 408, 420, 450, 463, 521,

525, 544, 549, 562.

Saurbær í Dalasýslu, 207, 218. 398,

406, 407, 408. 418, 446, 517,

549, 719.

~ í Eyjafirði, 497. 531, 532.

Saxland, 690.

Schwahen, 662—663.

Selárdalr, 229, 246, 247, 260, 364,

724, 725.

Seleyjar, 656 = Sóleyjar.

Selvogahamar (Selvogahamar), 723.

Selvogr, 549.

Setherg, 658.

Síða, 371, 472, 483, 533, 646.

Síðumúli, 409, 706.

Silfrastaðir, 543, 565.

Skagafjarðarsýsla, 13, 22, 2B, 56,

139, 163, 171. 669.

Skagafjörðr, 14, 15, 232, 233. 257, 299.

300, 316, 328, 336, 339, 340,

341, 342, 343, 347, 348, 349,

351, 353, 354, 355, 356, 360,

361, 362, 364, 374, 401, 409,

442, 476, 484, 486, 488, 533,

535, 545, 558, 726.

Skagaströnd, 70, 115, 122, 126, 128.

Skálanes, 425.

Skáleyjar, 405.

Skál(a)hoIt, 22, 254, 315, 332, 333,

336, 401, 402, 445, 449, 484,

485, 488, 545, 546, 547, 625,

658, 704, 712, 723, 724, 725.

Skán, 586, 661.

Skáney, 544, 566, 621.

Skaptafellssýsla, 11, 13, 14, 80,

181, 617, 646. 665, 678.

Skaptárjökull, 136.

Skarð á Skarðsströnd, 99, 206, 208,

412, 424, 504, 507, 516, 517.!

525, 534, 540, 541, 701, 703,

706, 709, 710, 712, 715, 716,

717, 718, 719, 720, 721.

— hiö vestra (ytra) i Rangár-

vallasýslu, 275, 539.

Skerösá, 197, 198, 711, 717. 723,

Skarösströnd, 703, 712,

Skarðsþing, 715.

Skarfsstaðir, 548, 566.

Skefilsstaðahreppr, 355.

Skeiö, 547.

Skeljavík, 714.



Skildinganes, 96.

Skinnastaðir, 411, 545, 565.

Skjálgsdalsheiði, 410.

Skógar á Mýrum, 450.

— undir Eyjafjöllum, 559.

Skógarnes, 520, 523, 561.

Skógarströnd, 261, 403.

Skorravík, 464, 520, 523, 549, 561.

Skotland, 229, 668.

Skriða, 708, 706, 728.

Skriðdalr, 575.

Skriðuhverfi, 706.

Skúmstaðir. 299.

Skutulsfjörðr, 450, 706.

Sléttunes í Selvogum, 451.

Snóksdalr, 419, 426, 544, 565, 585,

705, 706.

Snæfellsnes, 214, 270, 344. 399,

414, 495, 533. 677.

Snæfellsness^sla, 18, 41, 64, 71,

129, 163, 165, 166, 177.

Snæfjöll, 514.

Snældubeinsstaöir, 485.

Sogn í Noregi, 675.

Sóleyjar, 586, 655-656.

Sóli, 631.

Sólheimar í Sæmundarhlíö, 171.

Sópaudaskarð, 520.

Spánn, 591, 618, 639, 643.

Staðr i Hrútafirði, 480, 544, 557, 566.

— í Noregi, 42.

— í Reynisnesi, 313.

— i Skagaíirði, 319,336,349,351,

353. 356, 362, 365, 545,

— á Snæfellsnesi, 401, 402, 417,

419, 477. 484, 485, 489, 491,

494, 506. 533 = Staðastaðr.

— i Steingrímsfirði, 439, 546, 708,

713 = Breiðabólsstaðr í Stein-

grímsfirði.

— á Olduhrygg, 195= Staðastaðr.

Staðarfell, 99.

StaðarhóII, 218, 225, 337, 406,

407, 408, 413, 435, 443, 481,

515, 516. 520, 525, 526, 527,

534, 549, 559, 562, 704, 705,

723, 728.

Staðarhraun, 659.

Staðastaðr, 167 Staðr á Snæ-

feilsnesi.

Stafafell, 585.

Stafangr, 688.

Staf(a)holt, 312, 336, 337,338. 399,

400, 401, 424, 450, 452, 465,

477, 478, 480, 481, 533, 549,

709, 725.

Stangarfola, 556.

Stapi, 70, 115, 126.

Steingrímsfjörðr, 279, 280, 290, 301,

303, 523, 544, 545, 546, 565,

705, 707, 708, 7i3, 714,722,728.

Steinólfsdalsá, 719.

Stokkhólmr, 243.

— í Skagafjarðars^slu, 17L

Stóia-Fjarðarhorn, 713.

Stóridalr, 723.

Stóri-Hólmr, 158.

Stóru-Akrar í Blönduhhð, 15 16, 22,

23, 139, 161, 163, 171,177, 726.

Strandasýsla, 41, 162.

Strandir, 451, 545.

Straumfjörðr á M;ýrum, 714, 728.

Stykkishóimr, 70, 115, 116, 118,

122, 126.

Strönd i Selvogi, 549.

Suðreyjar, 228, 229, 635, 644.

Suðrland, 78, 126, 171, 196, 507.

Suðrlönd, 603.

Suðrnes, 58, 63., 533.

Suðr-í>yzkaland, 632, 684.

Sunnanlandsfjórðungr, 717.

Sunnlendingafjórðungr, 70, 348,

350, 351, 368, 615.

Sunnmæri, 42.

Surka, 666.

Surkudalr, 666.

Surkunes, 666.

Svafaland (Schwaben), 662—663.

Svalbarð á Svalbarðsströnd, 543,

565. 703, 704, 705, 707, 728.
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Svalbarðsströnd, 703.

Svarfaðardalr, 196, 236, 242, 442,

535, 557, 629.

Svartahaf, 620.

Svartárdalr í Húnavatnsþingi, 328.

— í Skagafirði, 328.

Svíaríki, sjá Svíþjóð.

Svignaskarð, 449.

Svínafell, 227, 259-260, 469, 470.

Svinaskógr, 548,

Svíþjóð (Svíaríki), 42, 107, 498, 551,

573, 582, 583, 586, 587, 590,

591, 59i, 596, 598, 603, 604,

612, 616, 621, 622, 628, 631,

646, 653, 659, 662, 666, 681,

690, 731.

Syðri-Rauðimelr, 719.

Sælingsdalr, 418,

Sælingsdalsheiði, 548.

Sælingsdalstunga, 219, 380, 406,

446, 460, 525, 544, 662.

Sævarland, 355.

Sörkushólar (Sörkvishólar), 666.

Tálknafjörðr, 725.

Thile, 297.

Tjaldanes, 398, 408, 446.

Tjörnes, 3.

Tónavör, 719.

Torfalækr, 18.

Torfastaðir, 452, 453.

Torfnes á Skotlandi, 668.

Trékyllisvík, 454, 711, 713, 720, 728.

Tröllatunga, 523, 714, 715, 722.

Tunga, sjá Bræðratunga og Sælings-

dalstunga.

Túnsberg, 430—431.

Tvídægra, 376.

F

Ulfsstaðir, 349.

Upplönd, 577, 586, 587, 601, 616,

617, 625, 644.

Uppsalir, 588, 628.

Uröir, 237, 535.

Útmannasveit, 702.

Útrecht, 718.

Vaðall á Barðaströnd, 261, 713, 728.

Vaðlaþing, 534 = Vöðlaþing.

Wales (Bretland hið litla), 671.

Vallalaug, 404, 530.

Valland, 614, 671, 673.

Valshamar, 261, 262. 265, 269.

Valþjófsstaðr, 342, 633, 637.

Vatnsdalr, 451, 531, 542, 545, 705.

Vatnsendi í Vestrhópi, 556.

Vatnsfjörðr, 398, 400, 519, 527,

528, 533, 545, 717.

Vatnsháls, 395,

Vatnsheiði, 395.

Vatnsnes, 551.

Vellir í Svarfaðardal, 196. 227, 240,

241, 535, 536, 557.

~ hinir ytri, 546, 566.

Vellirnir efri á 5ingvelli, 396.

Vestfirðingafjórðungr, 405, 438, 533.

Vestfiröir, 195, 251, 269, 398, 399,

405, 422, 440, 450, 462, 465,

487, 527, 534, 587, 606, 665,

706, 716.

Vestfjórðungr, 717.

Vestlandsfjórðungr, 715.

Vestmanneyjar, 70, 126, 322. 465,

546.

Vestra-Gautland, 594.

Vesfrhóp, 555, 566, 667, 578, 618.

•Vestrland, 260, 524, 625.

Vestrlönd, 604, 635.

Viðey, 26, 41, 59, 72, 79. 96, 99,

100, 117, 119, 139, 140, 144,

145, 146, 148, 153, 154, 158—

163, 167, 168, 170-173, 533,

724.

Viðeyjarklaustr, 158.

Víðidalr, 528.

Víðidalstunga, 551, 552, 567.

Víðikjarr, 406, 459.

Víðimýri, 336, 363, 365, 533.

Víðines. 281, 320. 375.

1
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Víðivellir, 353, 557.

Viðvík, 486-487, 491.

Vigr, 255.

Vík í Flateyjardal, 328,

— í Skagafirði, 545.

Víkin 1 Noregi, 250, 431, 577.

Villingaholt, 254.

Viadheimar, 705.

Vindland, 630, 649.

Vínland, 633.

Vopnafjarðarumdæmi, 65.

Vopnafjörðr,70,115,126,533,541,578.

Vöðlaþing, 161 = Vaðlaþing.

þelamörk, 602, 644.

Jernuvík, 451.

þingeyjarsýsla, 64, 665, 669.

þingeyjarþing, 10, 286, 534.

þingeyrar, 17, 18, 152, 232, 390,529.

þingeyraklaustr, 142.

þingnes, 449, 724.

þingvellir, 102, 161, 331, 332, 418,

495, 496, 497.

þjóðólfsholt, 433.

þjóðverjaland, 22.

þjórsá, 351.

þorgeirsfell, 491.

í>orkelshváII, 555, 556, 557, 568.

þórunnarey, 346.

þrándheimr, 90, 130. 335, 666.

þýzkaland, 569, 611, 618, 620,638,

STAÐANÖFN. 785

643, 661, 662, 681, 684, 689,

690, 704, 707, sjá Suðr-

þýzkaland.

þverá, 242, 356, 529, 530, 531 =
Múnkaþverá.

— hin litla, 345.

— í Laxárdal. 531, 726.

— í Skagafirði, 442.

þveráreyrar, 466, 486, 491, 536, 546.

þverárhlíð, 553.

þverárklaustr, 524.

Æðey, 381, 400, 451, 465,730,711,

728.

* •

Ogr, 444, 716.

Ölfus, 325.

Ölfusá, 312.

Ölfusvatn, 451, 541, 564.

Öndurðeyri, 526 = Eyri í Eyrar-

sveit.

ÖnguII á Hálogalandi, 623.

Öndundarfjörðr, 425, 527, 723.

Örlygsstaðir, 311, 436, 445, 464, 466.

Öxará, 419.

Öxarfjörðr, 545.

Öxnadalr, 233, 234, 543.

Öxnadalsheiði, 284, 334, 361, 457,

522.

Öxnatungr, 486.

BIs. 729, 10. 1. a. n.: 446 les 466.
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